
Príloha k Rozhodnutiu č.: 076/VD/17-S 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA  

 

Názov vet. prípravku :   Pronefra
® 

  OCHUTENÁ PERORÁLNA SUSPENZIA PRE MAČKY A PSY 

  Veterinárny dietetický prípravok 

  Udržanie rovnováhy funkcie obličiek  
 

Výrobca :  Wyjolab, Route de St. Benoît, 36310 Chaillac, Francúzsko, α FR 

36 035 007. 
 

Držiteľ rozhodnutia :   Virbac, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, Francúzsko, FR 

06 033 044. 
 

Zloženie : Zloženie v 1 kg: Mastné kyseliny esterifikované glycerolom, mäso a 

vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu (hydina), uhličitan vápenatý (3,8 

%), astragalus prášok koncentrovaný v polysacharidoch (3,6 %), rybí 

proteín hydrolyzovaný (2,0 %), uhličitan horečnatý (1,0 %), chitosan (1,0 

%). 

  Doplnkové látky v 1 kg: 
  Butylhydroxytoluén (BHT), E 321 (1b): 200 mg*; Polyoxyetylén (20)-

sorbitan monooleát, E 433 (1): 5 000 mg. 

  * 1 ml PRONEFRA obsahuje okolo 0,2 mg BHT. 
 

Popis vet. prípravku : Hnedá olejovitá suspenzia. 
 

Druh a kategória  

zvierat :    Mačky, psy. 
 

Charakteristika : PRONEFRA
®
 obsahuje 5 zložiek: 

 Uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý znižujú dostupnosť fosforu jeho 

viazaním v čreve. 

 Chitosan je známy tým, že viaže v črevách uremické toxíny. 

 Polysacharidy Astragalus prispievajú k udržaniu normálnej štruktúry 

obličiek. 

 Oligopeptidy z morských rýb prispievajú k udržaniu vyrovnaného 

krvného tlaku. 
 

Spôsob použitia : Pred použitím pretrepať. Ľahký sediment je normálny. Podávajte dvakrát 

denne najlepšie s kŕmením dávkovacou striekačkou. (Mačka: 1ml / 4 kg ž. 

hm., dvakrát denne, Pes: 1 ml / 5 kg ž. hm., dvakrát denne).  Po celú dobu 

by malo mať zviera prístup k pitnej vode. Neprekračujte odporúčané 

dávkovanie. Pred použitím veterinárneho prípravku odporúčame 

konzultáciu s veterinárnym lekárom. Veterinárny prípravok Pronefra 

nemusí byť vhodný pre niektoré staré zvieratá alebo zvieratá podliehajúce 

liečbe so špecifickou tráviacou citlivosťou súvisiacou s ich zdravím. V 

prípade regurgitácie sa odporúča s opatrnosťou dočasne znížiť podávané 

množstvo veterinárneho prípravku na niekoľko dní a odporúča sa 

konzultácia s veterinárom, pokiaľ táto regurgitácia pretrváva. 
 

 POKYNY PRE PODANIE (Viď obrázok nižšie) 

 1: Pred použitím pretrepať.  

 2: Odšróbujte biely uzáver fľaštičky.  

 3: Našróbujte čiapočku na fľaštičku.  

 4: Držte fľaštičku dnom dolu a otvorte uzáver na čiapočke.  

 5: Vložte priloženú orálnu dávkovaciu striekačku do otvoru 
 
čiapočky.  

 6: Otočte fľaštičku dnom nahor a pomaly naplňte striekačku veterinárnym 

prípravkom do požadovaného množstva podľa hmotnosti vášho zvieraťa.  



 7: Otočte fľaštičku späť dnom dolu a vytiahnite striekačku jemným 

vytáčaním z čiapočky. Uzatvorte.  

 8a: Veterinárny prípravok opatrne vytlačte zo striekačky a zamiešajte ho do 

krmiva. 

 8b: Alebo vložte striekačku do tlamy zvieraťa a opatrne vytlačte obsah do 

tlamy zvieraťa. Presvedčte sa, že zviera veterinárny prípravok prehltlo.  

 9: Fľaštičku udržujte vždy uzatvorenú čiapočkou. Striekačku po použití 

dôkladne premyte čistou vodou. 
 

Poznámka : Pronefra
®
 je dostupná v dvoch variantoch: 60 ml  & 180 ml. 

 

Veľkosť balenia : 60, 180 ml. 
 

Spôsob uchovávania : Uchovávať na chladnom, suchom mieste. Po otvorení, balenie 60 ml 

spotrebujte do 2 mesiacov, balenie 180 ml spotrebujte do 6 mesiacov. 

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : 2 roky. 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu: 

  Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú 

v zmysle platných právnych predpisov. 
 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
 

Schvaľovacie číslo: 076/VD/17-S 
 

Distribútor :  

GS Partners s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5, ČR,  Tel : +420 296 384 290 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


