
Produkt HEMATURIA DETECTION pomaga wykrywać obecność krwi 
w moczu kota, która jest objawem większości zaburzeń układu 
moczowego u kotów. Produkt HEMATURIA DETECTION występuje 
w postaci małych, białych granulek, które można łatwo rozsypać 
na żwirku kota.

Upewnij się, że kuweta jest czysta i wypełniona żwirkiem.

Równomiernie rozprowadź jedną saszetkę granulek HEMATURIA 
DETECTION po żwirku.

Obserwuj granulki, które miały kontakt z moczem kota przez 
następne 24-48 godzin.

a) Jeśli granulki są BIAŁE lub ŻÓŁTE, wynik testu jest negatywny 
i nie wykryto krwi w moczu.

b) Jeśli granulki są NIEBIESKIE, wynik testu jest pozytywny i wykryto 
krew w moczu kota. Skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

c) Jeśli nie masz pewności co do koloru granulek, usuń wszystkie 
granulki i powtórz czynności opisane powyżej.

Jeśli nadal nie masz pewności co do koloru granulek lub jeśli kot 
wykazuje jakiekolwiek niepokojące objawy, skontaktuj się 
z lekarzem weterynarii.

Granulki HEMATURIA DETECTION powinny być stosowane 
z częstotliwością zaleconą przez lekarza weterynarii.

Granulki HEMATURIA DETECTION zawierają tetrametylobenzydynę (TMB), 
związek zbadany przez lekarzy weterynarii, który powoduje zmianę koloru 
granulek z białego na niebieski, po kontakcie z hemoglobiną. 
 
Opakowanie: 40 g (2 saszetki 20 g)

WSKAZANIA

INSTRUKCJA UŻYCIA

SKŁAD

Uważnie zapoznaj się z instrukcją przed wykonaniem testu, ponieważ wyniki 
mogą być prawidłowo zinterpretowane tylko wtedy, gdy dokładnie wykonano 
zalecania i wskazówki z instrukcji. Każda saszetka jest przeznaczona 
do jednorazowego użytku.  Nie używać, jeśli saszetka jest otwarta lub 
uszkodzona. Umieść kuwetę kota w przewiewnym pomieszczeniu. Zadbaj 
o codzienne usuwanie grudek i odchodów używają łopatki do żwirku. Umyj 
ręce mydłem po rozprowadzeniu i usunięciu granulek. Do użytku 
zewnętrznego. Nie połykać. Przechowuj granulki w suchym miejscu, 
w temperaturze pokojowej i chroń przed słońcem. Usuwaj granulki tak samo 
jak inne odpady.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

DO WYKRYWANIA KRWIOMOCZU U KOTÓW
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PROSTY W UŻYCIU
Łatwy do zastosowania dodatek do żwirku.*

SZYBKI
Wynik uzyskujemy w ciągu kilku sekund.

WYRAŹNY
Wynik pozostaje widoczny przez 48 godzin. 

OGRANICZA STRES
Badanie przeprowadza się w warunkach
domowych.

BEZPIECZNY
Wykonany przy użyciu bezpiecznych 
surowców.
 

WIARYGODNY
Umożliwia wykrycie nawet śladowych 
ilości krwi w moczu (mikrohematuria), 
niewidocznych „gołym okiem”.

 

ŁATWY DO PRZECHOWYWANIA
Opakowanie zawiera dwie, 
20-gramowe saszetki granulek.

 
* Aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki, zaleca się stosowanie granulek Hematuria Detection 
   na zbrylające się żwirki bentonitowe.


