
PANOSTEITIS

Panosteitis pri psih je vnetna težava, ki prizadene dolge kosti okončin.



PANOSTEITIS pri psih je vnetna težava, ki prizadene dolge kosti okončin.

Večinoma prizadane pse VELIKIH PASEM v fazi rasti, med 5. in 18. mesecem starosti, včasih pa se pojavi 

tudi pri odraslih psih do 5. leta starosti.

Simptomi panosteitisa se kažejo v bolj ali manj hudi šepavosti, včasih nenadni, ki se "seli" z ene okončine na 

drugo: en dan lahko pes šepa na primer na desno, dva dni pozneje na levo, nato spet na desno in tako naprej.

Med vzroki, ki povzročajo to bolezen,  moramo omeniti   predispozicijske dejavnike, kot:

❖ DIETA PREVEČ BOGATA Z PROTEINI OZIROMA BELJAKOVINAMI

❖ KALORIČNO PREVEČ BOGATA PREHRANA, KI POVZROČA PREHITRO RAST

❖ PREVEČ KALCIJA V PREHRANI



Najverjetneje obstaja genetska predispozicija za to bolezen.

Za diagnosticiranje tega vnetja sta potrebna VETERINARSKI PREGLED

in RENTGENSKA SLIKA.

Obisk bo poudaril boleč odziv živali po globoki palpaciji dolgih kosti.

Radiografija pa bo potrdila vnetni proces dolgih kosti in bo omogočila izključitev drugih 

patologij poleg vnetne oblike, ki smo jo omenili do sedaj.

KAKO RAVNATI S PSOM Z DIAGNOZO PANOSTEITIS?

Psu, ki trpi za panosteitisom, je treba omejiti gibanje in mu dovoliti le zelo lahko gibanje.

Prehrano psa moramo prilagoditi kar se tiče beljakovin, kalorij in kalcija.



Veterinar bo psu s panosteitisom običajno predpisal nesteroidna protivnetna zdravila 
(NSAID). 

Protivnetna zdravila so med najpogosteje uporabljanimi zdravili proti bolečinam, vendar lahko povzročijo 

neželene učinke, tudi resne, zlasti če jih uporabljamo dolgo časa.

Uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil pri odraščajočih mladičih mora biti čim bolj omejena.

Glede na to, da lahko uporaba teh zdravil zahteva daljše obdobje uporabe in da gre pogosto za mladiče ali 

mlajše pse, je lahko uporaba izdelkov, ki vsebujejo naravne protivnetne sestavine, veljavna alternativa.



DOGOmaxy® e DOGOMin sta uporabna pri vseh pasmah, ki so nagnjene k razvoju osteoartikularnih disfunkcij, ki 

povzročajo vnetja in bolečine v sklepih na splošno.



DOGOMaxy® e DOGOM vsebujeta PROTRIXAN®:

kombinacijo:
❖ garcinia mangostana
❖ kurkuma
❖ garcinia cambogia

Učinkovine, ki so znane po močnih antioksidativnih lastnostih
in blagodejnem delovanju na sklepe.

KURKUMA GARCINIA CAMBOGIA GARCINIA MANGOSTANA



za pse in mačke je indiciran zaradi nevroprotektivnega delovanja.

V teh primerih kombinacija z DOGODOL takoj lajša bolečino in izvede
komplementarno in sinergijsko delovanje, ki eksponentno poveča blagodejne
učinke obeh izdelkov.



ZDRAVILNI UČINEK OBEH

+                                                                                             +     

Skupni zdravilni učinek obeh izdelkov se torej poveča, če jih uporabimo sočasno.

Predstavljamo vam nekaj psov, ki so težave s panosteitisom rešili le z uporabo DogoMaxy ali DogoMini v 

kombinaciji z DogoDolom.

PRIMER 1: 
Troy nemški ovčar star 1 leto

PRIMER 2:
Mladiček novofoundlandca



Troy je dobil diagnozo panosteitis (Panosteitis je vnetje kosti. Pojavlja srednje velikih do velikih psih v fazi rasti in se lahko

pozdravi, ko odrastejo). Troy je imel močne bolečine predvsem v zadnjih nogah. Zdravili so ga z protivnetnimi zdravili. Ker

njegovi lastniki niso želeli sprejeti stranskih učinkov teh zdravil, so mladega samca takoj dali na kombinacijo izdelkov

Dogoteke, in sicer TRIS box ki vsebuje naslednje izdelke: MultiAdapt, DogoJunior in DogoMaxy. Že po 7 dneh je prišlo do

občutnega izboljšanja. Mladi samec je tekel popolnoma brez bolečine, še posebej, ko so terapiji izdelkov MultiAdapt,

DogoJunior in DogoMaxy dodali še Dogodol.

Pripravila Petra Maibuechen Nemčija

Troy nemški ovčar 1 leto star



Mladičku novofundlandca so diagnosticirali panosteitis.

Lastnik se je odločil za uporabo naravnih izdelkov namesto protivnetnih zdravil (NSAID).

Že po tednu uporabe DogoMaxyja in DogoDola je bil rezultat viden.

Pes je sprva težko vstal in je opazno šepal. Po tednu uporabe DogoMaxy in DogoDol je bilo njeno gibanje bolj tekoče in 

šepavost je popolnoma izginila.

Mladiček novofoundlandca
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