De fleste hunde elsker Canosan tyggetabletter
eller pellets, hvilket gør livet nemt. Du kan
give din hund produktet som en godbid eller
knuse det på dens normale foder. Antallet
af tabletter eller mængden af pellets, du
skal give hunden, afhænger af dens vægt.
Din dyrlæge og veterinærsygeplejerske kan
rådgive dig i den forbindelse.

Hvor lang tid går der, før
Canosan gør en forskel?

www.bivet.nu/dk

Mange bolde i luften?

Rådgivning om brug af Canosan eller andre produkter kan fås hos din dyrlæge.
Canosan indeholder Gonex med aktivt GLME (Ekstrakt fra den grønlæbede
musling). Du kan få yderligere oplysninger hos Boehringer Ingelheim Vetmedica.
E-mail: svar.cop@boehringer-ingelheim.com. Udarbejdelsesdato: feb. 2012.

Canosan i dag sikrer
leg i morgen

Vær med til at
støtte din hunds led.
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Hvordan giver jeg
Canosan til min hund?

Hund

Canosan er udviklet til at støtte leddenes
funktion og tager tid at opbygges i systemet.
Vi anbefaler 4-6 uger til at begynde med,
hvorefter mængden af Canosan gradvist
kan reduceres efter aftale med din dyrlæge.

I hvor lang tid skal jeg
give min hund Canosan?
Canosan kan udgøre en del af din hunds
diæt resten af dens liv.

Hvor kan jeg købe Canosan?
Canosan kan købes hos din dyrlæge.
Din dyrlæge eller veterinærsygeplejerske
kan besvare de spørgsmål, du
måtte have til produktet.
Du finder nærmeste forhandler
på www.bivet.nu/dk.
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Mange år med et aktivt
liv sætter sine præg
Lege hent pinden, hundesport, jagt og lange gåture
er blot nogle af de aktiviteter, som du og din hund
kan nyde sammen. Det er naturligt, at din hund
bliver mere eller mindre nedslidt med alderen,
hvilket kan føre til ubehag og bevægelsesproblemer.
På samme måde som med mennesker oplever
mange ældre hunde ledproblemer.

Hvordan kan
Canosan hjælpe?
Canosan er et ledtilskud indeholdende GLME
– Ekstrakt fra den grønlæbede musling med
naturlige glykosaminoglukaner, der omdannes til
stoffer, der naturligt forekommer i hundens krop,
som en del af den brusk, der holder sammen på
leddene

Tegn, der kan indikere
mulige problemer

Jævnlig brug kan med andre ord hjælpe med at
støtte hundens naturlige systemer og bevare
leddenes funktionalitet.

Eftersom du selv kender din hund bedst, står du
godt i forhold til at holde øje med følgende tegn:

Canosan kan gives sammen med alle øvrige
præparater, som din dyrlæge måtte anbefale,
f.eks. til kontrol af smerter og inflammation.

	Vanskeligheder ved at hoppe ind i bilen/op i
stolen eller gå på trapper.
	Halten eller stivhed.
	Tøven ved leg.
	Ændringer i pelsplejevaner, f.eks.
slikken ved leddene.
	Ændring i temperament, f.eks. øget
ængstelighed eller formindsket tolerance
overfor børn og/eller andre hunde.
Hvis du har bemærket nogen af disse ændringer
hos din hund, bør du rådføre dig med din
dyrlæge eller veterinærsygeplejerske og
overveje en kontrol.

Hunde elsker Canosan
De fleste hunde elsker Canosan og spiser det
gerne direkte fra din hånd – “som en godbid”.
Nogle hunde vil ikke spise Canosan fra hånden
men accepterer produktet i foderet. Mængden
af Canosan, du skal give din hund, afhænger af
hundens vægt og dyrlægens råd.

Barometer for hundens
bevægelighed og aktivitet

SPØRGESKEMA TIL
TEST AF CANOSAN
Gennemfør testen efter 4-6 ugers brug af Canosan
[Sæt et  pr. kommentar]

) JA

NEJ

Har lettere ved at rejse sig op efter hvile
Kan gå uden at halte
Kan/ vil gå længere ture
Er mindre stiv når den går eller løber
Kan gå på trapper uden problemer
Kan hoppe ind og ud af bilen og op
og ned fra møblerne
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Leger mere og opfører sig “hvalp” igen
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