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Pomoc pro vaši kočku při infekční
virové rhinotracheitidě

VetIMMUNE PI není volně prodejný přípravek. 
Žádejte ho u svého veterinárního lékaře.

Co je to rýma koček 
nebo též felinní virová 
rhinotracheitida (FVR)?

Virová rhinotracheitida koček je časté 
onemocnění horních cest dýchacích vyvola-
né herpesvirem. 

Tato infekce je vysoce nakažlivá! Kočky, které 
žijí ve větším společenství, jsou vystaveny velkému 
nebezpečí této infekce a velmi pravděpodobně se  
u nich toto onemocnění rozvine. 

FVR může být smrtelná pro mladé a oslabené je-
dince. Po prodělání infekce se velmi často rozvinou 
chronické infekce oka nebo nosní sliznice.

Jaké jsou první příznaky infekce?
• výtok z nosu
• ztráta apetitu
• špinavý nos
• uslzené oči
• zánět spojivek a výtok z očí
• dýchání ústy
• skleslost
• teplota
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VETIMMUNE PI je nový schválený veterinární 
imunomodulační přípravek. Je určen jako do-
plněk a podpůrný prostředek při léčbě kočičí 
virové rhinotracheitidy a suché infekční peri-
tonitidy koček. 

Jak VETIMMUNE PI funguje?
VETIMMUNE PI spouští vlastní obranné systémy or-
ganismu proti infekci. Stimuluje především buněčnou 
imunitu, a tak překonává snížení imunity způsobenou 
právě některými virovými infekcemi.

Je pro moji kočku bezpečný?
VETIMMUNE PI byl aplikován a jeho účinek sledován 
na stovkách koček. Nebyla zjištěna žádná nepříznivá 
reakce. VETIMMUNE PI je velmi bezpečný výrobek.

Jaká je doporučená dávka pro léčbu  
rhinotracheitidy koček?
Přípravek se podává perorálně v množství dle 
závažnosti onemocnění. Váš veterinární lékař může 
upřesnit aplikační schéma pro vaši kočku dle aktuál-
ního zdravotního stavu. 

Rhinotracheitida koček:  
0,5 mg/kg ž.hm. dvakrát denně po dobu 15 dnů 
Suchá forma infekční peritonitidy: 
3 mg/kg ž.hm. třikrát týdně, dlouhodobě

1 lahvička = 10 ml = 20 mg účinné látky

Může moje kočka onemocnět virovou  
rhinotracheitidou?
Jakákoliv kočka v kontaktu s jinými kočkami je vystave-
na riziku kontaktu s virem kočičí rhinotracheitidy. Virus 
se snadno šíří a je vysoce nakažlivý.

Lidé také trpí herpesvirovými infekcemi.  
Mohu se nakazit herpesvirem koček?
Nikoliv. Lidské a kočičí herpesviry jsou odlišné. Kočičí 
herpesvirus nemůže nakazit člověka a naopak.

Moje kočka byla vakcinována.  
Může se i tak nakazit?
Ano. Záleží na tom, kdy byla vakcinována. Mnoho ko-
ček se setká s virem a nakazí se ještě před vakcinací. 
Ani vakcinace koťat odstavených od vakcinované mat-
ky nemusí být účinná, protože mateřské protilátky mo-
hou potlačit odpověď na vakcinaci.

Co se stane, pokud nebudu u mé kočky léčit 
herpesvirovou infekci?
Většina silných a zdravých koček se sama z infekce při-
rozeně vyléčí, ale slabé a mladé kočky mohou infekci 
podlehnout. Po infekci se mohou objevovat komplika-
ce, jako je chronický výtok z nosu, chronické oční formy  
infekce vedoucí i ke ztrátě zraku. 
Herpesvirus přežívá v těle koček a může způsobovat 
opakované návraty infekce po mnoho let.

Způsobuje kočičí herpesvirus chronickou 
infekci?
Ano, herpesvirové infekce mohou vyvolávat chro-
nické infekce nebo mohou zůstat v latentním sta-
vu v nervovém systému po mnoho let. 
10-15 % koček postihuje herpesvirová infekce 
v periodách a příznaky infekční rhinotrachitidy se 
tedy opakují. Je to podobné jako s oparem u lidí, 
který je vyvoláván lidskou verzí herpesviru. 
Opakované infekce jsou indukovány oslabením 
organismu nejrůznějším stresem, například pří-
chodem jiné kočky, ubytováním v hotelu, stěho-
váním atd.

OTÁZKY A ODPOVĚDI  
Rhinotracheitida koček vyvolaná herpesvirem 
neboli kočičí rýma 

Díky VETIMMUNE PI se kočky lépe vypořádají 
s herpesvirovou infekcí...

(POLYPRENYL IMMUNOSTIMULANT)

snižuje závažnost a délku 
onemocnění u kočičí
rhinotracheitidy.


