ALYSIA®
Suplemento de L-Lisina formulado em chews macios de elevado paladar
para gatos infetados de FHV-1

Vírus Herpes Felino:

• Calcula-se que pelo menos 80% dos gatos é infetado pelo vírus herpes
felino ao longo de sua vida.
• Após a infeção inicial o vírus aloja-se, e muitas vezes em situações de
stress reativa-se, produzindo uma patologia respiratória e/ou, ocular.
• Os gatos infetados por FHV-1 são doentes crónicos e portadores da
infeção permanentemente.
• Sintomas típicos da doença:
• Localizados: corrimento nasal, espirros, conjuntivites, queratites,
quemoses, úlceras no nariz, lábios, língua e gengivas.
• Gerais: febre, letargia e perda de apetite.

Ingredientes activos (por chew): L-lisina (HCl), 500 mg.
Composição (em ordem decrescente):

Farinha de frango, L-lisina, água, monopropilenoglicol, xarope de glucose, glicerol, amido de arroz,
lecitina de soja, aromatizante, sal, conservantes e antioxidantes

Características
Formulado em chews, uns biscoitos
mastigáveis macios de elevada
palatibilidade, concebidos para
facilitar a dose diária.

Componentes analíticos: Proteína bruta 44%; humidade 17%; cinza bruta 8,5%; óleos e gorduras
brutas 7,5%; fibra bruta 0%.

Mecanismo de ação: A L-lisina é um aminoácido que exerce uma ação em concorrência com a
arginina, outro aminoácido que é essencial para a replicação do FHV-1. Ao bloquear a arginina, a
L-lisina inibe a capacidade de o vírus se replicar.

Contém 500 mg de L-lisina por dose,
a dose diária recomendada para um
gato adulto (manutenção).

Indicações:

• Oftalmologistas e especialistas em medicina felina recomendam o uso de L-lisina na fase aguda da
doença para reduzir a gravidade dos sintomas, acelerar a cura e minimizar a capacidade de contágio
do gato doente.
• Como a infeção por FHV-1 é permanente, a L-lisina está especialmente indicada como manutenção
preventiva para:
1) Melhorar a qualidade de vida do gato com sintomas crónicos,
2) Evitar recaídas e
3) Minimizar o risco de contágio a outros gatos da casa.

Espécies de destino: Gatos.

Indicado especialmente para gatos
adultos na fase crónica da doença.

Embalagem Económica de 30 chews
(30 dias).

Modo de usar:

• Fase aguda ou ativa: Gatos adultos, 1-2 chews por dia; gatinhos 1/2-1 chews por dia
• Fase crónica ou latente: Gatos adultos, 1 chew por dia; gatinhos 1/2 chew por dia. Como prevenção,
ALYSIA® deve ser administrado de preferência diariamente de forma contínua, ou pelo menos em
períodos de stress (ex: um gato novo em casa, gestação, mudança de estação…).

Caderneta de Fidelidade de Usuário.

Advertências: VetNova é pioneira no desenvolvimento da tecnologia Chews com o objetivo de facilitar

a administração de suplementos para gatos. A diferença dos comprimidos e cápsulas, etc, que se
administram de modo "forçado" na boca para assegurar que o medicamento é tomado, os Chews devem
administrar-se livremente no comedouro e deixar que a mascote os coma de forma voluntária. Alguns
gatos podem necessitar de um tempo prolongado para aceitá-los. Com a finalidade de aceitar o uso
inicial podem-se usar as seguintes estratégias durante a primeira semana; 1) Reduzir a dose e ir

Teléf.: (+34)918 440 273 · Portugal Norte 938 116 105 · Portugal Centro-Sul 933 831 252
vetnova@vetnova.net · www.vetnova.net

Disponível exclusivamente através
de veterinários.

ALYSIA®
Suplemento de L-Lisina formulado em chews macios de elevado paladar
para gatos infetados de FHV-1

aumentando-a progressivamente; 2) Repartir a dose diária em duas vezes, manhã e noite; 3) Esmagar
o Chew e misturá-lo com malte, etc.

Embalagem: 30 chews (30 dias para um gato adulto).
VetNova dispõe de três formulações de L-lisina para adaptar-se às diferentes necessidades de cada
paciente: DURALACTIN® Lisina, (gatos jovens e adultos na fase aguda da doença principalmente se
apresentam diminuição do apetite), VIRAMAX® (gatos jovens na fase crónica da doença) e ALYSIA®
(gatos adultos na fase crónica).
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Se estiver interessado em qualquer um dos artigos ou materiais promocionais listados, por favor não
hesite em solicita-los através dos seguintes contactos: vetnova@vetnova.net, (+34) 918 440 273,
Portugal Norte 938 116 105. Portugal Centro-Sul 933 831 252 ou através do seu Delegado/a TécnicoComercial VetNova.
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