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HÜPERTÜREOIDISM

Soovitused y/d™

toidule üle minekuks
Hill’s™ Prescription Diet™

y/d™ Feline

Lisakasutegurid üldise tervise 
heaks

Kui teie kass juba saab kilpnäärmeravimeid, 
konsulteerige oma loomaarstiga.

INSTRUKTSIOONIDE OSA TÄIDAB LOOMAARST

Nädal 4:

Nädal 8:

Küsige oma loomaarstilt

www.hillspet.com/hyperthyroidism

Kuna joodi saamine teiste toiduallikatega – maiused 
muu lemmikloomatoit jne. - võib halvasti mõjuda 

madala joodisisaldusega toidu efektiivsusele, 
on oluline, et te järgiksite hoolikalt oma loomaarsti 
soovitusi söötmise osas ning toidaksite kassi ainult 

y/d™ toiduga. 
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Hüpertüreoidismi nähud võivad varieeruda oma 
raskusastmelt, sõltudes sellest kui kaua kass on haige olnud. 
Kui teie kassil on mõni järgnevatest nähtudest, võtke kohe 
oma loomaarstiga ühendust:

Kaalu kadu Suurenenud janu

Suurenenud isu Halb naha ja karvkatte olukord

Hüperaktiivsus Kõhulahtisus ja/või oksendamine

Sarnased haigustunnused võivd olla ka kroonilise neerupuudulikkusega 
ning diabeeti põdevatel kassidel. Teie loomaarst peab tegema uuringud 
ka nende haiguste suhtes, et kindlustada õige diagnoosi panek. 

Viisid hüpertüreoidismi
kontrollimiseks

4 põhilist moodust hüpertüreoidismi 4 põhilist moodust
kontrolli all hoidmiseks on: 

1. Spetsiaalselt koostatud igapäevane 
dieet: joodi tarbimise piiramine 
vähendab kilpnäärmehormooni tootmist

2. Igapäevane ravimite võtmine:
spetsiaalsed ravimid pärsivad 
türoidhormoon tootmist.

3. Radioaktiivse joodi teraapia:
kiiritusravi ebanormaalse kilpnäärmekoe 
raviks

4.

Mis on 
hüpertüreoidism?

Hüpertüreoidism on üsna levinud kasside 
endokriinhaigus, tihedamini diagnoositud just 
eakatel kassidel

Kui teie kassil on hüpertüreoidism, siis on tema 
kilpnääre suurenenud ning toodab liigses koguses 
kilpnäärmehormooni ja see ei ole soovitav

Uus viis kasside hüpertüreoidismi 
kontrolli all hoidmiseks

Hill’s™Hill’sHill’s  Prescription Diet™ y/d™ Feline
lemmikloomatoit on teaduslik läbimurre – esimene 
ja ainuke kliiniliselt tõestatud toit, mis aitab kontrolli 
all hoida kasside hüpertüreoidismi ilma lisaravimite, 
kirurgilise vahelesegamise või radioaktiivse joodi 
teraapia vajaduseta

Kui teie kassil on diagnoositud hüpertüreoidism, piirab 
tema söötmine uue Prescription Diet™ y/d™ toiduga 
hoolikalt toiduga saadava joodi taset, mille tulemusel 
väheneb türeoidhormooni tootmine ning see aitab teie 
kassil end paremini tunda

Kilpnäärmehormoonid, mida toodab kilpnääre, 
kasutades selleks toiduga saadavat joodi, aitavad 
reguleerida olulisi kehafunktsioone, kaasa arvatud kassi:

Ainevahetus Südametöö

Kehatemperatuur Vererõhk

Seedetrakti (soole) 
funktsioonid

Ravimata jätmise korral võivad hüpertüreoidismil 
olla tõsised, mõnikord surmaga lõppevad tagajärjed, 
kahjustades elutähtsaid organeid nagu süda ja neerud. 
Hea uudis on see, et see haigus on kergesti kontrolli 
all hoitav loomaarsti poolt määratud õige ravi abil. 

 Prescription Diet™ y/d™ piirab joodi tarbimist
vähendamaks türeoidhormooni tootmist.

Kasside hüpertüreoidismi 
tunnused
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