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Klinikai tapasztalatok a Neo-K9 termékkel kapcsolatban 

2000 doboz értékesítése után 
Dr. Pelle György, Dr. Turcsányi István Botond, Nyíregyházi Állatkórház 

 

A Nyíregyházi Állatkórházban évente több száz csont- és ízületi műtétet hajtunk végre. 

Referencia klinikakéntaz ország számos távolabbi pontjáról is fogadunk eseteket, és a 

környező országokból is érkeznek páciensek szép számmal.  Állatkórházunkban a 

legfejlettebb műtéti technikákat alkalmazzuk, amelyek közül többet elsőként alkalmaztunk 

Magyarországon. 

 Az elmúlt 20 évben sok tapasztalatot szereztünk a csont- és ízületi sérülések gyógyulásával 

kapcsolatban, dearra a kérdésre, hogy milyen táplálék-kiegészítőt ajánlunk a műtét után a 

csont és az ízület regenerációjának gyorsítására, nem tudtunk egyértelműen válaszolni, mivel 

nem sok tudományosan bizonyított terméket volt elérhető. Az eddig használt szerek közül a 

glükózamin, MSM tartalmú készítményekről annyi mondható el, hogy segíthetnek az ízületi 

folyadék állapotának (viszkozitásának) javításában. A csonterősítésre szánt készítmények 

legtöbbje pedig csupán kalciumot, foszfort és D3-vitamint tartalmaz. Olyan készítmény eddig 

nem volt elérhető, amelyik közvetlenül hatna a csont és porcépítő sejtekre, és segítene a 

szervetlen anyagok csontba történő beépülésében. 

 

2016 januárjában kezdtük használni Közép-Európában elsőként aNeo-K9 klinikai formulát, 

elsősorban ortopédiai és traumatológiai esetek kiegészítő terápiájaként.A gyártó kérésére 

klinikai teszteknek vetettük alá a terméket: a csont- és porcerősítő táplálék-kiegészítő 

hatékonyságának vizsgálata során az volt a feladatunk, hogy összegyűjtsük egyrészről a 

kutyatulajdonosok véleményét és másrészről a paciensekklinikai vizsgálata (fizikális- és 

röntgenvizsgálat) során szerzett állatorvosi tapasztalatokat. A 2000 doboz eladása utáni 

nagyszámú visszajelzés és a röntgenfelvételek elemzése már alkalmas volt arra, hogy reális 

képet fessen a termék kiemelkedő hatékonyságával kapcsolatban. 

 

Legnagyobb számban a terméket a térdízületi megbetegedésekben szenvedő állatok 

gyógykezelése kapcsán használtuk, de tapasztalatokat gyűjtöttünk traumás csontsérülések 

utókezelése kapcsán is. Vizsgálataink kiterjedtek a Neo-K9 termék fiatal kutyák csont- és 

porcfejlődésére gyakorolt hatásaira, továbbá az öregedő, ízületi problémákkal küszködő 

mozgásának elemzésére. Speciális tartási és táplálási igényű mini kutyafajták továbbá a 

sportkutyákkal kapcsolatban szerzett tapasztalatokról külön is beszámolunk. 
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1. Neo-K9 és a TPLO műtét 

 

A kutyák leggyakoribb hátsó láb sántaságot okozó elváltozása a térdízület elülső 

kereszteződő szalagjának sérülése, részleges, vagy teljes szakadása. Az elváltozás 

leghatékonyabb műtéti megoldási módja a TPLO (vagy elődje a CWTO) eljárás, melyet 

klinikánkon évente több százesetben végzünk 2004 óta. A Neo-K9 hatékonyságának 

bizonyítására - klinikai körülmények között - a TPLO műtétek eredményességi mutatóit 

hasonítottuk összea Neo-K9-el kezelt és nem kezelt kutyák között, illetve a korábbi 

tapasztalatokkal. A vizsgálatban a 2016-ban műtött egyedeket vizsgáltuk, az 

összehasonlíthatóságot az alábbi szempontok szolgálták:  

• azonos, tapasztalt sebész, aki évek alatt nagyszámú TPLO műtétet végezett. 

• azonos műtéti protokoll 

• azonos utókezelési protokoll 

 

Az egyik vizsgált csoportban 51 kutya szerepel (2,8 Kg-70 kg testtömeg, 1-11 éves, átlag 5,3 

év), amelyek legalább 2 hónapig kizárólag a testtömegük szerint ajánlott mennyiségben a 

Neo-K9-et szedtek, más csont vagy porcerősítő készítményt nem. A másik csoportban 20 

estet szerepel, ahol a kutyák Neo-K9-et nem kaptak, csak glükózamin készítményt és/vagy 

hagyományos csonterősítőt.  

Az információkat a 1,2,3 hónapos, röntgen készítésével kiegészített kontrollvizsgálatok 

alapján, továbbá a tulajdonosok kérdőíves kikérdezése során szereztük.  

A gyógyulás gyorsaságát az alábbiak szerint ítéltük meg: 

i) röntgenfelvételek összehasonlítása 

ii) a tulajdonosok tapasztalata a sántaság mértékével kapcsolatban * 

iii) az állatorvosi tapasztalat a sántaság megítélésével kapcsolatban. 

*Arra kértük a tulajdonosokat, hogy a kutyájuk sántaságát ítéljék meg és osztályozzák egy 1-

5-ig skálán, (1-es, haa kutya nem teszi le a lábát, 5-ös, ha sántaság nélkül, a tulajdonos 

számára is elfogathatóan jár.) 

 

Eredmények: A tulajdonosok 50 %-ának a tapasztalata szerint a kutyájuk a műtét előtt nem 

vagy csak alig tette le a lábát (1-es és 2-es osztályzat), és további 37 %-uk azt nyilatkozta, 

hogy óvatosan lépdel rajta, de felhúzogatja a lábát (3-as osztályzat). Ez megfelel annak a 

tapasztalatnak, hogy a tulajdonosok erős sántítás miatt fordulnak állatorvoshoz és 

határoznak a műtét mellett. Magyarországi felmérésünk szerint a gazdák csak alig több mint 

a harmada (35%) műtette meg a kutyáját azonnal (az első tünetek jelentkezése után 1-2 

héten belül), így az esetek nagy részében nem friss eseteket műtöttünk, sőt az estek 37%-

ában 4 hétnél több is eltelt a sérülés óta. 

A felmérésünkben szereplő kutyák több mint a fele (57%) nagytestű volt (25 kg felett), 30%-a 

közepes méretű (15-25 kg között) és 13% törpe kutyafajta volt.  
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Az eredmények kiértékelése során azt tapasztaltuk, hogy az első, 2 hetes kontroll alkalmával 

még lényeges különbség még nem volt a Neo-K9-el kezelt és nem kezelt állatok között. Ekkor 

még mindkét csoportban enyhe javulásról számoltak be a tulajdonosok (63%-ban legalább 3-

as osztályzat, ami azt jelentette, hogy jobb, mint műtét előtt). Ezért az eredményért 

leginkább a műtét során kitisztított ízülettel (meniscectomia) és a műtét után adott 

fájdalomcsillapítókkal, gyulladás-csökkentőkkel lehet magyarázni. 

 

A műtét után 1 hónappal már érezhető volt a Neo-k9-et szedő kutyák tulajdonosainak a 

nagyobb elégedettsége, 70%-uk úgy nyilatkozott, hogy a kutya már jobban van, mint műtét 

előtt. A kontroll csoportnál ez az arány csak 55% volt. 

 

A műtét után 2 hónappal még határozottabb volt az eltérés, a kezelt állatok ¾-énél a 

tulajdonosok nem vagy csak alig láttak sántítást, de a többi ¼ kutya is már jobban volt, mint 

műtét előtt (legalább 3-as osztályzat). Mindkétadat a kontroll csoportban alacsonyabb volt. 

Korábbi évek tapasztalatai alapján is azt mondhatjuk, hogy a TPLO-val műtött kutyák a műtét 

utáni 3-4. hónap végére gyógyultak meg teljesen, és tűnt el a sántítás. A Neo-K9-el kezelt 

csoportban ez az idő 2-3 hónapra rövidült: A még 3 hónap után is „kissé sántító” kutyák (4-es 

osztályzat) aránya kezelt csoportban 8%volt, míg a kezeletlenben12%. A röntgenfelvételek 

kiértékelése során azt tapasztaltuk, hogy a Neo-K9 egy, két és három hónapos szedése után 

a köríves vágási terület mentén a csont denzitása folyamtosan fokozódott, a vágási vonal 

már a második hónap végére jelentősen halványodott. A folyamatot befolyásolta az állat 

kora, és egyes esetekben fertőzés okozta gyulladás.  
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A nem kezelt állatoknál gyakran 

találkoztunk olyan esettel, ahol az 

1 hónapos kontroll felvételen a 

vágási vonal még élesebben és 

szélesebbnek látszik, mint a műtét 

után azonnal, ami egyrészt a 

fűrészlap okozta hő necrosisnak, 

másrészt az osteoclastok 

természetes aktivitásának tudható 

be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a Neo-K9-el kezelt kutyák 

TPLO műtét után gyorsabban gyógyultak, a tulajdonosok számára is 

elfogatható végtaghasználatmár a 6-8 hétre kialakult, sőt sokszor 

még hamarabb,ellentétben a nem kezelt esetekkel, ahol ez 10-

12hét volt. A tulajdonosok szubjektív véleménye fontos része a 

készítmény hatékonyságának mérésében, mert a gyógyulás nem 

csak a röntgenfelvételeken mérhető le, hanem a tényleges 

végtaghasználaton. 

 

A tapasztalatok azt is megmutatták, hogy a kutyák TPLO műtét után 

gyorsan meggyógyulnak glükózamin adása nélkül is, tehát a Neo-

K9 hatóanyagai önállóan kielégítik a TPLO műtét utáni táplálék-

kiegészítési elvárásokat.  
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2. Neo-k9 és a mini kutyafajták 
 

A Neo-K9 mini kutyafajtákon való alkalmazásról szerzett tapasztalatokat több szempontból is 

érdemes külön kiemelni:  

• a mini kutyákat tartó gazdák általában szoros kapcsolatot ápolnak a 

kedvencükkel, a napjuk jelentős részét együtt töltik, így a kutyát alaposabban 

megfigyelhetik, az egészségi állapotáról több és alaposabbinformációkkal tudnak 

szolgálni, 

• több sérülésfajtára hajlamosabbak, mint nagyobb társaik, így gyakoribb a 

térdkalács ficam, az elülő kereszteződő szalagszakadás, és a carpus közeli 

alkarcsonttörések. Gyakran a sérült csontban a regeneráció és csontképződés 

helyett a csontfelszívódás folyamatai kerülnek előtérbe, 

• a mini kutyát tartók hajlandók a kedvencüknek mindenből a legjobbat, a prémium 

kategóriájú terméket megvenni, így a szolgáltatásokkal (állatorvosi) kapcsolatban 

is magasabb minőségi elvárással vannak. 

Tapasztalatunk szerint ebben a körben nagyon jól vizsgázott a Neo-K9, a kutyák szívesen 

fogyasztották a tablettákat, több tulajdonos arról számolt be, hogy a tablettát a kutya már 

követelte, mint jutalomfalatot kezelte. A tabletta beadásának nehézségeiről a tulajdonosok 

kevesebb, mint 10 %-a számolt be. A tabletta jól eladható a mini kutyatartóknak csontműtét 

után, egyrészt mert prémium termék, másrészt mert gazdaságos, 1 doboz 3 havi adag. 

Eset 1:Missy nevű 6 éves, 6,5 kg tömegű nőstény yorkshire terrier 

kutya. 

Tünetek: 10 napja sántított a jobb hátsó lábára, fájdalomcsillapítóra 

(meloxicam) átmeneti javulás volt tapasztalható, de a kezelés 

befejezése után a tünetek ismét visszatértek és a klinikánkra 

referálták. A fizikális vizsgálat, és a kétirányú röntgenfelvétel alapján 

a térdízület elülső kereszteződő szalagjának szakadását állapítottuk 

meg.  

Műtét: a térdízületet mini-arthrotomiával nyitottuk meg és a sérült 

szalag maradványai illetve a sérült medialismeniscuscaudalis darabja 

eltávolításra került. A tibiaproximális darabját R12 méretű TPLO 

fűrésszel vágtuk el és a 25 fokos tibiaplateu szöget (TPA) 0 fokra korrigáltuk, a rögzítést 

szimmetrikus mini TPLO (Veterinaryimplanstdirect LLC.,California) lemezzel és 2,0 

csavarokkal végeztük el. 

Utókezelés: a mozgást 8 hétig szigorúan 

korlátoztuk, rövid séta csak pórázon volt javasolt. 

10 mg carprofen-t naponta 2-szer kapott 7 napon 

át, illetve naponta 1 tablettaNeo-K9 klinikai 

formulát (80 mg E-ELF) folyamatosan. Más 

táplálék-kiegészítőt, porcerősítőt a kutya nem 

kapott.  A végtag használata gyorsan elkezdődött, 

és a 4. héten már csak kisebb sántítással járt, ami a 

8. hétre teljesen elmúlt. A 8. héten végzett 

röntgenfelvételen teljes csontgyógyulás volt látható 
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3. Neo-K9 és a traumás csontsérülések 
 

Traumás csontsérüléseket szenvedett kutyák esetében a hagyományos kalcium, foszfor és 

D3 vitamin tartalmú csonterősítőt lecseréltük Neo-K9 klinikai formulára, amelyet a 

tulajdonosok szívesen fogadtak.A készítményt hatékonyak találtuk a csontregeneráció 

folyamatának gyorsítására, a röntgenfelvételeken a vártnál hamarabb láttuk a megfelelő 

kallusz kialakulását, így sérült végtag a várnál hamarabb vált terhelhetővé. 

Megjegyezzük, hogy a traumás esetekbencsontgyógyulás gyorsaságánakés alaposságának 

összehasonítása Neo-K9-el kezelt és nem kezelt esetek között nehézkes, sok szubjektív 

elemet tartalmaz, még akkor is, ha a röntgenfelvételek kielemzését olyan független 

állatorvos végzi el, aki a gyógykezelésben nem vett részt. 

A Neo-K9 klinikai tesztelésének időszakban kezelt néhány kutya esetében baktériumos 

fertőzés volt kimutatható a sérülés helyén, és a kezelés ellenére sem láttunk 

csontregenerációt, sőt csont-felszívódást tapasztaltunk. Ezekben az esetekben hosszan tartó 

antibiotikumos kezelésre volt szükség, és egyes esetekben a 

gyulladásos, fertőzött granulációs szövet sebészi eltávolítására. 

Fontos kiemelnünk azt a tényt, hogy a Neo-K9 klinikai formula 

önállóan a csontfertőzések vagy a nem megfelelő rögzítés okozta 

csontosodási zavar kezelésére nem alkalmas, tehát az alapos 

sebészi munkát nem pótolja. 

 

Eset2:2 éves, 15 kg tömegű, 

nőstény keverék kutya 

combcsontja többszörösen 

tört a középső harmadban. 

A kutya előélete ismeretlen 

volt, 

állatmen

tők 

találtak 

rá, 

általáno

s 

kondíciój

a és tápláltsági állapota gyenge volt. Az állat 

állapotának stabilizálásaután a sérült csontot 

rúd és szögstabil bilincs belső fixateur-rel (SOP-

LC, smartvetimplants.com) rögzítettük. 1 hetes 

kórházi ellátás után a kutya ideiglenes 

befogadóhoz került, ahol a mozgását sikerült korlátozni, és megfelelően táplálni. A terápia 

kiegészítéseként naponta 2 tabletta Neo-K9 klinikai formulát kapott (160 mg E-ELF). A 

tablettát szívesen fogyasztotta, mellékhatásról nem számoltak be. Állapota és kondíciója 

gyorsan javult, sebfertőzés nem lépett fel. Az 4 és 8 hetes röntgenfelvételeken gyors 

csontregeneráció volt látgató. 
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Eset 3: Ziggy, a két éves, 30 kg tömegű 

bullterrier kan kutya lábszárcsontja 

autóbaleset során eltört. A spirális, 

többszörös szilánkos törés egy új 

típusú un. poliaxiális szögstabil 

lemezzel és csavarokkal (Universal 

Locking System ) került rögzítésre. 

A kutya tápláléka naponta 3 tabletta 

Neo-K9 klinikai formulával lett 

kiegészítve (240 mg R-ELF) 3hónapon 

át. A csont gyógyulása gyorsan 

végbement, a tört részek közötti hézag 

gyorsan kitöltődött úgy, hogy a 3. 

hónap végére a belső csontszerkezet is 

nagyrészt helyre állt. A képeken a műtét után azonnal, majd 1, 2, 3 hónappal készített 

felvételek látszanak, a jobb felső sarokban a készítés időpontjával dokumentálva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Neo-k9 és a növendék kutyák

 

Az egyik legfontosabb terület, ahol javasolt a Neo

alkalmazása, az a fiatal állatok kiegyensúlyozott, jól szabály

fájdalommentes csontnövekedésének

hatóanyagai önállóan is biztosítják ezt a kutyák számára, melyet 

számtalan esetben tapasztaltunk a vizsgálati idő alatt.

szkeptikus tenyésztők (staffordshire terrier, shar

etc.) is meggyőződtek a készítmény

korban jelentkező panosteitis

instability) elváltozások sokkal

adagolása mellett, mint a korábban e nélkül.

 

Gyakran már fiatal korban, de az

előfordulhat a patella (térdkalá

mozgászavart is okozhat. Több

Neo-K9-el kapcsolatosan hasonló

fiatal korban jelentkező, és 

okozó enyhébb illetve 

tünetmentessé vált, műtéti megoldás

fájdalom és a gyulladáscsökkent, de a térdkalác

kimozdíthatósága nem).   

A készítménnyel kapcsolatos 

hogy a patella-ficam műtéten

utókezelésére hatékonynak bizonyult

árokmélyítés után) illetve a műtét

korábban tapasztalt gyógyulási
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k9 és a növendék kutyák 

egyik legfontosabb terület, ahol javasolt a Neo-K9 

alkalmazása, az a fiatal állatok kiegyensúlyozott, jól szabályozott, 

fájdalommentes csontnövekedésének biztosítása. A termék 

hatóanyagai önállóan is biztosítják ezt a kutyák számára, melyet 

számtalan esetben tapasztaltunk a vizsgálati idő alatt. Eleinte 

(staffordshire terrier, shar-pei, leonberger, 

készítmény hatékonyságról: a fiatal 

panosteitisés a carpal laxity (carpal joint 

sokkal hamarabb regenerálódtak Neo-K9 

mellett, mint a korábban e nélkül. 

Vállízületi OCD gyakori, műtéti ellátást

fiatal nagytestű kutyákon. Az elhalt, levált

csontállomány kerül eltávolításra az 

gyógykezelés második fázisában az

keletkezett üreg (bemélyedés) mihamarabbi

regenerációját,  kitöltődését 

Tapasztalatunk szerint a Neo-K9 ideális

célra. Számos esetben azt tapasztaltuk, hogy a Neo

klinikai formula önállóan, egyéb glükózamin

adása nélkül is gyors műtét utáni regenerációt

fiatal korban, de az élet bármely szakaszában is 

(térdkalács) -ficam,  amely akár súlyos 

. Több boston terrier tenyésztő a 

hasonló tapasztalatról számolt be: 

 klinikai tüneteket, sántaságot 

 közepes fokú patella-ficam 

megoldás elkerülhetővé vált (a 

és a gyulladáscsökkent, de a térdkalács 

 saját klinikai tapasztalatunk az, 

műtéten átesett kutyák műtéti 

bizonyult, mind az ízületi porcfelszín regenerációját (patella 

után) illetve a műtét során készített csontátvágás gyógyulását

gyógyulási ütemhez képest.    

 

ellátást igénylő elváltozás 

elhalt, levált porc és 

 operáció során. A 

az ízületi felszínen 

üreg (bemélyedés) mihamarabbi 

 kell támogatni. 

K9 ideális készítmény erre a 

tapasztaltuk, hogy a Neo-K9 

ózamin készítmény 

regenerációt biztosít. 

regenerációját (patella 

gyógyulását gyorsította a 
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Eset 4: 10 hónapos 37 kg tömegű Bordeauxi-dog növendék kan kutya, bal mellső lábra 

mutatott sántítást, mely tünetek (sántítás, láz 40 C, étvágytalanság) 1,5 hónapja 

jelentkeztek. A referáló állatorvos által alkalmazott kezelés csak átmeneti javulást mutatott 

(NSAID: carprofen 100 mg naponta 7 napon át, glükózamin alapú porcerősítőt táplálék-

kiegészítésként már hónapok óta 

kapott, és ezt folytatták), a 

tünetek a fájdalomcsillapító 

adása után néhány napon belül 

visszatértek. A klinikai vizsgálat 

során a bal alkar felső-középső 

harmada nyomásra érzékeny 

volt, de a mellső lábak ízületei 

nem mutattak fájdalmasságot. 

Vérlabor eredményeiben enyhe 

fehérvérsejt-szám emelkedés 

volt látható. A mindkét lábról 

készült standard beállítású váll 

és könyök-ízületi felvételeken 

ízületi diszpláziára utaló jelek 

nem voltak láthatóak. A kutya a 

mellső lábait extrém módon nem terhelte túl, mert a hátsó lábait 

megfelelően terhelte, a csípőízülete a kutya fajtájának és korának megfelelő volt. Az egyedüli 

elváltozás a röntgenfelvételeken a bal ulna felső és középső harmadában jelentkező 

csontsűrűség fokozódás volt látható (Kép). Az alkalmazott kezelés: carprofen 100 mg 

naponta, 7 napon át, illetve Neo-K9 klinikai formulából 3 tabletta naponta (240 mg E-ELF). A 

fájdalomcsillapító ismétlésére nem volt szükség, a Neo-k9 adását folytattuk ebben az 

adagban 2 hónapon át, majd fenntartó adagban (naponta 2 tabletta, 160 mg E-ELF). A kutya 

klinikai tünetei a fájdalomcsillapítótól ismét hamar, 2-3 napon belül jelentősen csökkentek, 

és 2 hét múlva már tünetmentesen járt, a korábban tapasztalt hullámzó állapot, a tünetek 

visszatérése nem volt később tapasztalható. 

 

5. Neo-K9 és az öreg, arthrosisos kutyák 
 

A klinikai tesztek során felmerült kérdésként, hogy alkalmas-e a Neo-K9 arthrosisos kutyák 

kezelésére. A válasz igen, mert nem kell számítani az ízületi tok további túlzott 

meszesedésére, az ízület “elcsontosodására”. A Neo-K9 hatóanyagai, úgy mint a R-ELF, az 

antioxidánsok és a nyomelemek segítenek egyrészt az ízületgyulladás csökkentésében, 

másrészt a porc regenerációjában. Ezt a publikált humánkísérletek és a sajáttapasztalataink 

is alátámasztják. Gazdák elmondása szerint az arthrosisban szenvedő kutyák állapota 

gyorsan, néhány héten belül észrevehetően javult, az egyidejűleg adott fájdalomcsillapítók 

adagját csökkenteni vagy teljesen elhagyni lehetett. A hasonló összetételű humán 

készítményt (Osteodenx – biogeneius.hu) használó emberek is ezekről az eredményekről 

számolnak be. A készítmény szedésének abbahagyása után 2-3 héten belül a tünetek 

újrajelentkeznek, vagy felerősödnek.  
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Eset 5:12 éves, 7,5 kg, ivartalanított nőstény jackrussel terrier a tulajdonos elmondása szerint 

már nehezebben járt, nem szívesen mozgott, az ágyra egyre ügyetlenebbül ugrott fel, majd 

aztán egyáltalán nem bírt. Glükózamin készítmény nem volt hatékony, a tulajdonos gyakori 

hányás miatt abbahagyta az adását. Fájdalomcsillapítót nem szedett, szintén a 

gyomorpanaszok miatt. 

Klinikai vizsgálat során a csípő-ízületek 

mozgatása során enyhe fájdalmat 

jelzett, de az ízületek mozgáspályája 

(ROM) nem szűkült be. Mindkét 

térdízületben grade 2-es patella-ficam 

volt érezhető, de fájdalmat a vizsgálat 

során nem jelzett. 

A megszokott, eddig is etetett 

száraztáp mellett naponta 2 tabletta 

Neo-K9 adását kezdtük meg, egyéb 

étrend-kiegészítőt nem kapott. A kutya 

mozgékonysága 2 hét szedés után javulni kezdett, 1 hónapos szedés után újra fel tudott 

ugrani az ágyra, mozgékonysága, vitalitása visszatért. Fél éves szedés után sem jelentkezett 

semmilyen mellékhatás, mozgékonysága nem romlott, a tulajdonos elégedett az 

eredménnyel. 

Eset 6: fitalal, 7 hónapos labrador sántítani kezdett a jobb 

hátsó lábára, a mozgást kerülte, gyakran leült. Klinikai 

vizsgálat során a jobb csípő mozgatásra fájdalmasnak 

bizonyult, a combcsontfej könnyen kimozdítható volt a 

vápából, az ízület mozgási pályája kissé beszűkült (ROM). A 

röntgenvizsgálat súlyos fokú csípőízületi diszpláziát mutatott 

ki mindét oldalon, de a jobboldalon a combcsontfej subluxált 

állapotban volt, és az arthrosis is előrehaladottabb volt. A 

kutya 2 hónapja 3 tabletta Neo-K9-et szed (240 mg R-ELF), és 

eleinte fájdalomcsillapítót is kapott (7 napon át meloxicam, 

szájon át), ami később elhagyható volt. Jelenleg a kutya 

fájdalom nélkül mozog, fájdalomcsillapító adása csak erősebb 

terhelés után jelentkező fájdalom esetén szükséges. A 

készítmény alkalmas a diszpláziák tüneti kezelésének 

kiegészítésére, a fájdalomcsillapító adagjának mérséklésére. A 

műtéti ellátást természetesen nem helyettesíti. 
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6. Sport kutyák 
 

Az eredményekről a debreceni Kutya 

Sport Klub vezetője, Tóth Ágnes számolt 

be, akik egy éve rendszeresen használják 

a készítményt agility versenyeken 

résztvevő kutyák teljesítményének 

fenntartására, kisebb sportsérülések 

kezelésének kiegészítésére. A 

sportkutyások szívesen fogadták a 

teljesen természetes alapanyagú Neo-k9-

es készítményt, mert gyógyszereket, 

fájdalomcsillapítókat csak ritkán, a legvégső esetben használnak. A kutyák a tablettát 

szívesen fogyasztották, beadási nehézségről vagy egyéb bármilyen káros mellékhatásról nem 

számoltak be. 

Eset 7: Sun 1 éves, 14 kg-os 

bordercollie szuka kutya, 

mindennapi terhelés, és sport 

mellett, szedte 3 hónapig 2 

tabletta napi adagban a Neo-K9 

klinikai formulát megelőzés 

céljából, az ízületek védelme 

érdekében. Azt tapasztaltuk, hogy 

a kutya egészségesen fejlődött, a 

flexibilitás és intenzív futás mellett 

(fajtájából adódóan), a kutya " 

feszesebb", robbanékonyabb, és intenzív tréningek mellett is kiválóan teljesített. 

Fáradékonyságról, vagy egyéb panaszokról beszámolni nem tudok mellette. 

 

Eset 8:Nio 5 éves, 20 kg-os belga juhászkutya, aktív agility versenyző és sport kutya, erdei 

séta közben, játszott, majd sántítva jött vissza a bozótból. Állatorvosi megállapítás szerint a 

kutyának, húzódása, emiatt ízületi gyulladása lett a lábtő részénél. A Neo-K9 klinikai 

formuláját 2 hónapig, napi 3 tabletta adagban fogyasztotta. Pórázos kímélő séta és úszás 

mellett, a kutya gyors javulást mutatott. Fokozatos terhelés után a kutya 2 hónap elteltével, 

újra a versenypályán van. Tüneteket nem mutat. 

Eset 9: Mézi névre hallgató 11kg-os, 5 éves mudi szuka kutya. Intenzív sportot űző, amolyan 

őrült fajta. Robbanékony, fáradtságot nem mutató a személyisége. Verseny közben sérült a 

mellső lába (egy akadályról leesett nagy sebesség mellett). Váll illetve lábtő résznél voltak 

rándulásos, izomhúzódásos panaszok. Az állatorvosi fizikális és röntgenvizsgálat 

izületsérülést nem mutatott ki. Fizioterápiás kezelés mellett fájdalomcsillapítókat, és 

gyulladás csökkentőt kapott. Ezek után is volt, hogy visszasérült, (fokozatosan volt vissza 

terhelve, több hónapon keresztül). A Neo K9-et javasoltuk neki csapaton belül, emellett gyors 

javulást, tünetmentességet mutatott a kutya. Óvatos terhelés után Mézi újra pályán van. 

Nála észrevehető a sokszori sérülés, kúraszerűen fogyasztja  a terméket, kíváncsian várjuk a 

további éveket. 
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