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Příbalová informace 
 

 
 

Pronefra® 
 

 

 

CHUTNÁ PERORÁLNÍ SUSPENZE PRO KOČKY A PSY 
 

 

DOPLŇKOVÉ KRMIVO 
UDRŽENÍ ROVNOVÁHY FUNKCE LEDVIN 

 

 

POPIS 

PRONEFRA® se používá k udržení rovnováhy funkce ledvin u psů a koček. 

 

PRONEFRA® je velmi chutná a je založena na společném působení 4 složek: 

 Uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý snižují dostupnost fosforu jeho vazbou ve 
střevě. 

 Chitosan je známý tím, že váže ve střevech uremické toxiny. 
 Mořský oligopeptid přispívá k udržení vyrovnaného krevního tlaku. 

 

 

SLOŽENÍ 
Rafinovaný rostlinný olej (olivový a kokosový), maso a deriváty živočišného původu 
(drůbež), uhličitan vápenatý 3,6 %, hydrolyzovaný rybí protein 1,9 %, chitosan 1 %, 
uhličitan hořečnatý 1 % 
 
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY NA 1 kg 
Technologické doplňkové látky: Polyoxyethylen (20)-sorbitan monooleát: 4900 mg. 
 

 

ANALYTICKÉ SLOŽKY 

Hrubé oleje a tuky: 77,9 %; hrubý protein: 7,6 %; hrubý popel 4,7 %; hrubá vláknina: 0,33 %. 
 

 

POKYNY PRO POUŽITÍ 

Před použitím řádně protřepejte. Mírná sedimentace je normální. Podávejte dvakrát 
denně s krmením nebo krátce před či po krmení, pomocí dávkovací stříkačky (kočka: 1 
ml / 4 kg, pes: 1 ml / 5 kg dvakrát denně). Voda by měla být k dispozici neomezeně. 

Nepřekračujte doporučené dávkování. Před použitím požádejte o radu svého veterinárního 

lékaře. Pronefra nemusí být vhodná pro některá stará zvířata nebo léčená se specifickou 
trávicí citlivostí související s jejich zdravím.  
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V případě regurgitace se doporučuje s opatrností na několik dní dočasně snížit 
doporučené množství přípravku a pokud regurgitace přetrvává konzultovat s 
veterinárním lékařem.. 
 
 

SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte na suchém místě při pokojové teplotě. Po otevření 
spotřebujte 60 ml balení do 2 měsíců nebo 180 ml balení do 6 měsíců. 
 
 
POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ (viz. obrázek níže) 
 
1: Řádně protřepejte. 2: Odšroubujte bílý uzávěr. 3&4: Našroubujte a otevřete modrý 
uzávěr. 5: Vložte stříkačku. 6: Otočte a naplňte stříkačku. 7: Před vyjmutím stříkačky 
otočte lahvičku zpět do svislé polohy. 8: Promíchejte přípravek s krmivem nebo 8bis: 
alternativně podejte přímo do tlamy. 9: Uzavřete láhev a stříkačku vypláchněte vodou. 
 

 
 
 
 
 

Podnik odpovědný za označování: VIRBAC, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, 
Francie - FR 06 033 044 
 

Výrobce: FR 36 035 002 

 


