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Wyjątkowe 
połączenie

UCII® +  
Boswellia 
serrata*

NEW FLEXADIN ADVANCED WITH UC–II DOES MORE  
TO HELP YOUR DOG KEEP MOVING

WIĘCEJ SPRAWNOŚCI DLA PSICH STAWÓW



Flexadin Advanced – więcej dla wsparcia funkcji chrząstki stawowej

UCII®: regulacja odpowiedzi immunologicznej w przebiegu  

procesu zapalnego w chorobie zwyrodnieniowej stawów 

- doustne odczulane w mechanizmie immunomodulacji

Boswellia serrata: efekty działania już  

po 2 tygodniach stosowania14

+

=  

Zwiększenie sprawności ruchowej psów 
poprzez poprawę funkcjonowania ich stawów 

Flexadin Advanced  
Wyzwanie dla standardowych rozwiązań - nowe połączenie  
dla sprawniejszego działania w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Wyjątkowe połączenie w celu wsparcia sprawności psich stawów  

poprzez działanie:

Flexadine Advanced dzięki swojemu unikalnemu składowi bardziej wspomaga 
metabolizm chrząstki stawowej  

w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów.



Flexadin Advanced 
Innowacyjne rozwiązanie dla jeszcze lepszego działania 
w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Wyjątkowe połączenie dla lepszego działania w chorobie zwyrodnieniowej to: 
UCII® + Boswellia serrata

UCII® - Niezdenaturowany kolagen typu II - jest opracowanym  
i zbadanym składnikiem o potwierdzonych właściwościach4.

•    Całkowicie odmienny sposób działania w porównaniu do dotychczasowo stosowanych preparatów 

chondroityny czy glukozaminy

•   Naśladuje naturalne mechanizmy obronne organizmu   

Działa w procesie zwanym “doustną tolerancją“ aby wspomagać chrząstkę stawową  

w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów3

•   UCII® zyskuje na popularności dzięki korzystnemu działaniu wykazanemu w wielu badaniach 

przeprowadzonych u ludzi, psów i koni4,5,6,7,8,9,10

Wyciąg z Boswellia serrata jest wyciągiem standaryzowanym,  
co pozwala na zachowanie naturalnych właściwości rośliny: 

•   stosowanie go wpisuje się w obecne tendencje sięgania po naturalne rozwiązania1

•   umożliwia uzyskanie efektów nawet w czasie 2 tygodni stosowania14

UCII®

Boswellia
serrata

Omega-3

Witamina E



Choroba zwyrodnieniowa stawów jest schorzeniem o przebiegu 
przewlekłym. Dla powodzenia postępowania i jego wyników  
bardzo ważne jest zaangażowanie właściciela  
i komfort codziennego podawania preparatu. 

Flexadin Advanced jako kompletne rozwiązanie oferuje:

Wyjątkową wygodę i łatwość podawania:

•   1 kąsek na dzień niezależnie od masy ciała psa

•   Podawany może być jako nagroda w trakcie zabawy  

lub procesu rehabilitacji ruchowej

•   Kąsek jest wysoce smakowity - 95% psów przyjmuje  

go spontanicznie13

•   Flexadin Advanced cechuje doskonały profil bezpieczeństwa  

i brak przeciwskazań

•   Wygodne opakowanie w formie torebki strunowej

Flexadin Advanced: dzięki innowacyjności i wyjątkowości wzmacnia 
lojalność właścicieli zwierząt do lecznicy weterynaryjnej

Flexadin Advanced  
Wsparcie właścicieli zwierząt w codziennej opiece nad psem cierpiącym  
na chorobę zwyrodnieniową stawów

Flexadin Advanced – rozwiązanie dla każdego psa

DLA KAŻDEJ WAGI 

1 KĄSEK 

NA DZIEŃ 

Flexadin Advanced to 2 wielkości opakowań:  

opakowanie 30 kąsków - 1 miesiąc podawania

opakowanie 60 kąsków - 2 miesiące podawania



Program Mobilne Stawy   
Wielokierunkowe rozwiązania dla każdego pacjenta z uwzględnieniem jego potrzeb

Program Mobilne Stawy oferuje wielokierunkowe i kompletne wsparcie 
lekarza weterynarii i właściciela zwierzęcia w zakresie preparatów 
leczniczych, chondroprotekcji i dostępnej wiedzy:

Nowatorskie podejście do postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów u psów

Optymalne i innowacyjne połączenie dwóch aktywnych składników: 

                             UCII® + Boswellia serrata
Wyjątkowy profil działania, efektywności i bezpieczeństwa  

- więcej korzyści dla psów i ich właścicieli 

Ekonomiczne opakowania, wyjątkowa łatwość i wygoda stosowania

Dlaczego warto stosować Flexadin Advanced?

Usprawnienie ruchowe:
Szkolenia internetowe dla lekarzy  
weterynarii i zoofizjoterapeutów 

Redukcja masy ciała:  
Zmniejszenie obciążenia stawów

Edukacja właściciela:
Zwiększenie świadomości właścicieli 
na temat choroby zwyrodnieniowej 
stawów i jej przebiegu

Uspraw-
nienie

ruchowe

Edukacja
właściciela

Chondroprotekcja:
Flexadin Advanced wspomaga   
chrząstkę stawową chorobie 
zwyrodnieniowej stawów

Odpowiedzialny standard leczenia bólu

Cimikoksyb

NLPZ:
NLPZ

Chondro-
protekcja



UCII® + Boswellia serrata
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Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego: Cimalgex 8 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów, Cimalgex 30 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów, Cimalgex 80 mg tabletki do roz-
gryzania i żucia dla psów. Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Substancja czynna: Cimalgex 8 mg cimikoksyb 8 mg, Cimalgex 30 mg cimikoksyb 30 mg, Cimalgex 80 mg cimikoksyb 80 mg Postać 
farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia. Cimalgex 8 mg, tabletki: podłużne, białe do jasnobrązowych, tabletki do rozgryzania i żucia z 1 linią podziału na obu stronach. Tabletki można podzielić 
na dwie równe części. Cimalgex 30 mg, tabletki: podłużne, białe do jasnobrązowych, tabletki do rozgryzania i żucia z 2 liniami podziału na obu stronach. Tabletki można podzielić na trzy równe 
części. Cimalgex 80 mg, tabletki: podłużne, białe do jasnobrązowych, tabletki do rozgryzania i żucia z 3 liniami podziału na obu stronach. Tabletki można podzielić na cztery równe części .Docelowe 
gatunki zwierząt Psy. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt: Leczenia bólu i zapalenia związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz zwalczanie bólu około-
operacyjnego po zabiegach chirurgicznych ortopedycznych oraz tkanek miękkich u psów. Przeciwwskazania: Nie stosować u psów w wieku poniżej 10 tygodni. Nie stosować u psów z zaburzeniami 
żołądkowo-jelitowymi lub ze schorzeniami krwotocznymi. Nie stosować wraz z kortykosteroidami i innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Patrz także punkt 4.8. Nie stosować w 
przypadku nadwrażliwości na cimikoksyb lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u zwierząt w okresie krycia, w ciąży i w laktacji. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt. Bezpieczeństwo produktu leczniczego nie zostało wystarczająco wykazane u młodych zwierząt, dlatego zaleca się dokładne monitoro-
wanie podczas leczenia młodych psów w wieku poniżej 6 miesięcy. Może istnieć zwiększone ryzyko w przypadku zastosowania u zwierząt z zaburzeniami funkcji serca,nerek lub wątroby. Jeśli takie 
stosowanie jest konieczne, wówczas zwierzęta powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą weterynaryjną. Unikać stosowania niniejszego produktu u zwierząt odwodnionych, hipowolemicznych lub z 
obniżonym ciśnieniem krwi, bowiem może to zwiększać ryzyko toksycznego działania na nerki. W przypadku ryzyka owrzodzenia przewodu pokarmowego lub występujących uprzednio objawów 
nietolerancji zwierzęcia na NLPZ, produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować pod ścisłą kontrolą weterynaryjną. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy wetery-
naryjny zwierzętom Cimikoksyb może powodować uczulenia skórne. Po podaniu należy umyć ręce. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić 
lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę. Osoby o znanej nadwrażliwości na cimikoksyb powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Działania niepożądane (częstotliwość 
i stopień nasilenia) Bardzo często zgłaszano łagodne i przejściowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty i/lub biegunka). Rzadko odnotowuje się ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak 
krwotoki i tworzenie się wrzodów. W rzadkich sytuacjach możliwe jest odnotowanie innych działań niepożądanych, obejmujących brak apetytu lub ospałość. Bardzo rzadko odnotowywano wzrost 
biochemicznych parametrów nerkowych. Poza tym bardzo rzadko odnotowywano niewydolność nerek. Jak podczas każdego długoterminowego leczenia NLPZ, należy monitorować funkcje nerkowe. 
Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii, jeśli którykolwiek z działań niepożądanych utrzymuje się po przerwaniu leczenia. Natychmiast przerwać podawanie produktu oraz zastosować 
odpowiednią kontrolę i/lub leczenie, jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak utrzymujące się wymioty, powtarzająca się biegunka, utajona krew w kale, gwałtowna utrata masy ciała, brak 
apetytu, ospałość lub pogorszenie się wskaźników biochemicznych nerek lub wątroby. Dawkowanie i droga podawania: Podanie doustne. Zalecana dawka cimikoksybu wynosi 2 mg na kg masy ciała 
raz dziennie. Wybór najodpowiedniejszej wielkości tabletki lub części tabletek pozostawia się decyzji lekarza weterynarii po ocenie danego przypadku indywidualnie i uwzględnieniu istotnego ryzyka 
podania zbyt małej dawki lub przedawkowania. Czas leczenia: Zwalczanie bólu okołooperacyjnego po zabiegach chirurgicznych ortopedycznych oraz tkanek miękkich: jedna dawka 2 godziny przed 
zabiegiem, a potem 3 do 7 dni po zabiegu opierając się na ocenie lekarza prowadzącego. Leczenie bólu i zapalenia związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów: 6 miesięcy. Dłuższe leczenie wy-
maga regularnego monitorowania przez lekarza weterynarii. Tabletki Cimalgex mogą być podawane z karmą lub na czczo. Tabletki zawierają substancje smakowo-zapachowe i badania (na zdrowych 
beaglach) wykazały, że są chętnie pobierane przez większość psów. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Vétoquinol SA, Magny Vernois 70200 Lure Francja. Numer(-y) pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu EU/2/10/119/001-012.
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