
Terapie niesterydowe  
są bardziej opłacalne  
i zapewniają lepszą  

jakość życia

Odwiedź stronę  

aby dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznych  
metod leczenia świądu alergicznego.

Świąd jest dla czworonoga bardzo nieprzyjemny, a lekarz  
weterynarii może teraz zalecić innowacyjne leczenie,  

które pozwoli zapobiegać powikłaniom.

Zoetis Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17b,  
02-676 Warszawa, tel. +48 22 223 48 00 (01),  
www.zoetis.com.pl
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SKAZANI ZA ATOPIĘ 
NA STERYDOWE DOŻYWOCIE!

Stań w obronie psa alergika.
Przysługuje mu prawo do  

bezpiecznej terapii dermatologicznej.

Terapie niesterydowe  
są bardziej opłacalne  
i zapewniają lepszą  

jakość życia

Więcej o konsekwencjach stosowania kortykosteroidów na

Zapytaj lekarza weterynarii  
o nowoczesne preparaty dermatologiczne Zoetis



• Kortykosteroidy to hormony steroidowe produkowane  
w korze nadnerczy pod wpływem ACTH – hormonu  
adrenokortykotropowego. 

• Ich syntetyczne pochodne występują w niektórych lekach 
stosowanych w terapiach dermatologicznych, alergicznych  
czy reumatologicznych.

• Glikokortykosteroidy ograniczają możliwość przeprowadzenia 
oceny diagnostycznej u psa, a w konsekwencji – podjęcie 
właściwego leczenia. 

• Stosowanie ich może wywołać wiele działań niepożądanych. 

Działania niepożądane  
wywołane przez leki sterydowe  

w przypadku leczenia  
krótkotrwałego: 1, 2

Częste oddawanie moczu

Problemy z nadnerczami

„Wilczy apetyt” Nadmierne pragnienie

Zaburzenia zachowania

Czy wiesz, że po 7 dniach od rozpoczęcia leczenia  
sterydami u psa mogą pojawiać się pierwsze  

działania niepożądane? 

PRZYKRE  
KONSEKWENCJE

Czym są  
KORTYKOSTEROIDY?



Długotrwałe leczenie  
sterydami może prowadzić  

do pojawienia się poważnych  
działań niepożądanych.

NIE SKAZUJ MNIE

Czy wiesz, że 80% psów borykających się ze świądem  
sezonowym w przeciągu od 1 roku do 4 lat zaczyna 

wymagać stałego leczenia?

Zaburzenia  
czynności wątroby

Zapalenie trzustki/cukrzyca

Zahamowanie czynności  
kory nadnerczy

Problemy skórne

Zanik mięśni

Warto przeliczyć koszty leczenia  
DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Teoria na temat niskich kosztów leczenia glikokortykosteroidami  
okazuje się nieprawdą. Leczenie działań niepożądanych  

oraz powikłań pociąga za sobą dodatkowe wydatki oraz czas,  
co stanowi kolejne obciążenie dla Właściciela.

Koszty leczenia działań 
niepożądanych

Immunosupresja Podatność  
na zakażenia

Czas poświęcony na leczenie działań niepożądanych, 
częstsze wyprowadzanie, sprzątanie

zł SKUTKI TERAPII
KORTYKOSTEROIDAMI


