
RECOMENDADO EM CASO DE 
•  Gato com doença do trato urinário inferior felino (FLUTD, 

Feline lower urinary tract disease) e hematúria, por 
primeira vez ou de forma recorrente, nas análises de urina.

•  Gato que apresenta distúrbios de eliminação, para ajudar a 
diferenciar entre causas médicas e de comportamento.

INDICACIONES: HEMATURIA DETECTION ajuda a detetar a presença 
de sangue na urina felina, um sinal da maioria dos distúrbios 
urinários felinos. HEMATURIA DETECTION apresenta-se sob a 
forma de pequenos grânulos brancos, fáceis de espalhar pela areia 
higiénica do gato.

IMPORTANTE: HEMATURIA DETECTION pode ser utilizado com a 
maioria das areias higiénicas disponíveis no mercado. Para obter os 
melhores resultados possíveis, é preferível utilizar areia higiénica 
aglomerante de argila (bentonite). Os resultados do teste podem ser 
alterados se o gato urinar várias vezes sobre os mesmos grânulos. 
É muito recomendável limpar a areia higiénica (remover a urina 
aglomerada e as fezes) diariamente. Mude a areia de acordo com as 
instruções do fabricante. Uma vez distribuídos pela areia, e antes 
de entrar em contacto com a urina, os grânulos de HEMATURIA 
DETECTION mantêm a sua eficácia na caixa de areia durante 30 dias ou 
até que entram em contacto com a urina. Caso a urina do gato contenha 
muito poucos glóbulos vermelhos, ou se a urina tiver um pH alto ou for 
de uma densidade extrema, é possível que os grânulos não reajam.

COMPOSIÇÃO: os grânulos de HEMATURIA DETECTION contêm 
tetrametilbenzidina (TMB), uma molécula estudada por médicos 
veterinários, que provoca a mudança da cor dos grânulos de branco 
a azul quando entram em contacto com a hemoglobina.

PRECAUÇÕES: leia atentamente as instruções antes de realizar o teste, 
já que os resultados apenas poderão ser interpretados corretamente 
se foram seguidas todas as instruções e recomendações. Cada 
saqueta é de utilização única. Não utilize a saqueta se estiver aberta 
ou danificada. Coloque a caixa de areia do gato num quarto ventilado. 
Remova diariamente a urina aglomerada e as fezes com uma pá 
especialmente indicada. Lave as mãos com sabão depois de verter 
e extrair os grânulos. Apenas para uso externo. Não se deve ingerir 
o produto. Armazenar os grânulos num local seco, mantendo-os 
à temperatura ambiente e protegidos da luz solar. Pode eliminar os 
grânulos sujos como qualquer outro resíduo. Atenção: os sacos de 
plástico podem ser perigosos. Para evitar o risco de asfixia, mantenha 
o saco afastado de bebés, crianças e animais de estimação.

ATENÇÃO: os resultados não substituem os conselhos de um médico 
veterinário, nem constituem um tratamento médico. Os resultados 
do teste podem variar em função das condições de utilização e 
outros fatores, como a dieta e a medicação do gato. Os testes têm 
as suas limitações, falsos positivos e falsos negativos. Não se 
garante a precisão dos resultados. De acordo com as disposições 
públicas vigentes, a responsabilidade da Royal Canin SAS e Blücare 
Laboratories Inc. em relação a qualquer reclamação derivada de, ou 
relacionada com o produto ou a sua utilização, limitar-se-á ao preço 
pago pela compra de uma unidade do produto que tenha ocasionado 
a dita reclamação. Se tiver alguma pergunta ou comentário, entre em 
contacto com o apoio ao cliente

Disponível em caixas de 2 saquetas de 20 g

EXAMINE a caixa de areia depois do gato 
urinar. Os grânulos em contacto com 
a urina aumentam de tamanho. Se for 
detetado sangue, produz-se uma reação.

ESPALHE os grânulos sobre a areia 
higiénica do gato.

SE OS GRÂNULOS PERMANECEM DE COR 
BRANCA, o teste é negativo.

SE OS GRÂNULOS ADQUIREM A COR 
AZUL, o teste é positivo e mostra a 
presença de sangue na urina do gato.

O tutor deverá realizar uma CONSULTA 
com o médico veterinário.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

*  É possível alcançar a máxima duração (até 3 semanas) com areia 
higiénica aglomerante de elevada qualidade sempre e quando as 
fezes e urina aglomerada sejam extraídas diariamente.

** Consulte sempre as instruções de utilização.

Uma saqueta de HEMATURIA DETECTION 
permite comprovar, diariamente, a presença 
de sangue na urina do gato até 3 semanas*.

Ajuda a detetar a hematúria, que está 
presente na maioria dos distúrbios 
urinários felinos.

De fácil utilização e sem provocar ansiedade 
e adaptação a mudança já que se utiliza com 
a areia habitual do gato.
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