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CANERGY
vet 100 mg

•  tabletka typu SMART-TAB  
(podzielna na 2 lub 4 części)

• o smaku wołowiny

•  zwiększa witalność

•  zwiększa przepływ krwi do serca,  
mózgu i mięśni

Canergy vet 100 mg tabletki dla psów. Tabletka 
zawiera: Propentofilina 100 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletka. Jasnobrązowa 
z brązowymi kropkami, okrągła i wypukła, 
aromatyzowana tabletka z linią podziału 
w kształcie krzyża z jednej strony. Tabletki można 
podzielić na 2 lub 4 równe części.
Docelowe gatunki zwierząt: Psy.
Wskazania lecznicze dla poszczególnych 
docelowych gatunków zwierząt: Poprawa 
krążenia krwi w naczyniach obwodowych 
i mózgowych. Poprawa stanu w apatii, ospałości 
i ogólnego zachowania psów.
Przeciwwskazania: Nie stosować u psów 
o masie ciała poniżej 5 kg. Nie stosować 
w przypadku nadwrażliwości na substancję 
czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Specjalne ostrzeżenia dla każdego 
z docelowych gatunków zwierząt: Brak.
Specjalne środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Specjalne środki ostrożności 
dotyczące stosowania u zwierząt: Należy 
odpowiednio leczyć swoiste choroby 
(np. chorobę nerek). Należy zwrócić uwagę 
na racjonalizację leczenia psów leczonych już 
na zastoinową niewydolność serca lub choroby 
oskrzeli. W przypadku niewydolności nerek 
konieczne jest zmniejszenie dawki. Specjalne 
środki ostrożności dla osób podających 
produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: 
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć 
przypadkowego połknięcia. Po przypadkowym 
połknięciu tabletek należy niezwłocznie zwrócić 
się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi 
ulotkę informacyjną lub opakowanie. Umyć ręce 
po użyciu.
Działania niepożądane (częstotliwość i stopień 
nasilenia): W rzadkich przypadkach (więcej 
niż u 1, ale mniej niż u 10 na 10 000 zwierząt) 
zgłaszano alergiczne reakcje skórne, wymioty 
i zaburzenia pracy serca. W takich przypadkach 
należy przerwać leczenie. 
Stosowanie w ciąży lub laktacji: Bezpieczeństwo 
produktu leczniczego weterynaryjnego 
stosowanego w czasie ciąży i (lub) laktacji nie 
zostało określone. Nie zaleca się z tego powodu 
stosowania u suk w czasie laktacji lub zwierząt 
hodowlanych. 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi 
i inne rodzaje interakcji: Nieznane.
Dawkowanie i droga(i) podawania: Podstawowe 
dawkowanie to 6-10 mg propentofiliny/kg 
masy ciała na dobę, podzielone na dwie dawki 
w następujący sposób:

Tabletki można podawać bezpośrednio 
doustnie, na tył języka psa, lub można zmieszać 
z małą kulką pożywienia i należy podawać co 
najmniej 30 minut przed karmieniem. Tabletki 
można dzielić na 2 lub 4 równe części w celu 
zapewnienia właściwego dawkowania. Tabletkę 
umieścić na płaskiej powierzchni ze stroną z linią 
podziału skierowaną do góry i stroną wypukłą 
(zaokrągloną) skierowaną do powierzchni.

Połówki: nacisnąć 
kciukami po obu 
stronach tabletki. 
Ćwiartki: nacisnąć 
kciukiem na środek 
tabletki.
Przedawkowanie 
(objawy, sposób 
postępowania 

przy udzielaniu 
natychmiastowej pomocy, 
odtrutki), jeśli konieczne: 
Tachykardia pobudzeniowa, 
niedociśnienie tętnicze, 
zaczerwienienie błon 
śluzowych i wymioty. 
Przerwanie leczenia 
prowadzi do samoistnego 
ustąpienia tych objawów.
Okres karencji: Nie dotyczy.
Wykaz substancji 
pomocniczych: Laktoza 
jednowodna, skrobia 
kukurydziana, krospowidon, 
talk, krzemionka 
koloidalna bezwodna, 
wapnia behenian, drożdże 
nieaktywne, sztuczny 
aromat wołowiny.
Niezgodności 
farmaceutyczne: 
Nie dotyczy.
Okres ważności: 
Okres ważności 
produktu leczniczego 
weterynaryjnego 
zapakowanego do 
sprzedaży: 3 lata. Okres 
ważności podzielonych 
tabletek po pierwszym 
otwarciu opakowania 
bezpośredniego: 4 dni.
Specjalne środki 
ostrożności podczas 

przechowywania: Brak specjalnych środków 
ostrożności dotyczących temperatury 
przechowywania produktu leczniczego. Niezużyta 
część tabletki powinna być przechowywana 
w blistrze i umieszczona w tekturowym pudełku 
do momentu kolejnego podania. 
Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego: 
Pudełko tekturowe 10 blistrów po 10 tabletek.
Specjalne środki ostrożności dotyczące 
usuwania niezużytego produktu leczniczego 
weterynaryjnego lub pochodzących z niego 
odpadów: Niewykorzystany produkt leczniczy 
weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: 
Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV 
Oudewater, Holandia.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 
2563/16.

  Tabletki 100 mg

Masa ciała (kg) Rano Wieczór

Całkowita 
liczba 
tabletek 
na dobę

Całkowita 
dawka 
dobowa 
(mg/kg)

5 kg-8 kg  ½ 6,25-
10,0

>8 kg-10 kg ¾ 7,5-9,4

>10 kg-15 kg  1 6,7-10,0

>15 kg-25 kg   1 ½ 6,0-10,0

>25 kg-33 kg 2 6,1-8,0

>33 kg-49 kg
  

3 6,1-9,1

>49 kg-66 kg
  

4 6,1-8,2

>66 kg-83 kg
    

5 6,0-7,6

 = ¼ tabletki  = ½ tabletki  = ¾ tabletki  = 1 tabletka
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Canergy charakteryzuje  
się udowodnionym klinicznie pozytywnym 
efektem na różne funkcje fizjologiczne:

Poprawia pojemność minutową serca 
bez zwiększania obciążenia serca

Propentofilina hamuje napływ wapnia

Propentofilina hamuje aktywację astrocytów

Propentofilina chroni komórki przed 
uszkodzeniem z powodu wolnych rodników

Propentofilina ma działanie antyarytmiczne3

2

1 4

5

6

Zwiększa elasyczność 
erytrocytów

Zmniejsza agrgację płytek

Rozszerza 
naczynia 
krwionośne

rozszerzenie
naczyń

Adenozyna

LAD* po podaniu soli fizjologicznej

LAD po podaniu propentofiliny *gałąź przednia zstępująca lewej tętnicy wieńcowej (LAD)

zamknięcie LAD reperfuzja LAD koniec eksperymentu1 2 3

• wspomaga system immunologiczny
• zmniejsza powstawanie wolnych rodników
• aktywuje enzymy antyoksydacyjne

Oksydacyjny 
stres w 
mikrogleju 
jest znacznie 
hamowany 
przez 
propentofilinę 
(p<0,01)

Konkanawalina A 
(Con A) indukuje stres 
oksydacyjny, a wraz 
z nim powstawanie 
wolnych rodników 
w makrofagach 
otrzewnowych.  
Propentofilina znacząco 
hamuje powstawanie 
wolnych rodników 
(p<0,001) nawet w 
porównaniu do kontroli.

Żywotność komórek nerwowych odpowiednio po  
5 i 12 minutowym niedokrwieniu z zastosowaniem 
i bez propentofiliny.

Na podstawie barwienia metodą Nissla skrawków 
hipokampu u myszoskoczków mongolskich.

Barwienie tkanki bliznowatej, tworzonej przez astrocyty 
w hipokampie myszoskoczków mongolskich
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2 dni po 5 min niedokrwienia 2 dni po 5 min. niedokrwienia 
z zastosowaniem propentofiliny

kontrola

Poprawa przepływu  
krwi w organizmie

Efekt inotropowy 
dodatni oraz 
umiarkowany efekt 
chronotropowy 
dodatni

Spowolnienie 
zaburzeń  funkcji 
poznawczych

Zmniejsza 
obumieranie 
komórek 
nerwowych

Zmniejsza 
powstawanie tkanki 
bliznowatej

Zmniejsza niepokój 
stabilizując pracę 
serca
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pojemność  
minutowa serca
(ml min-1 kg-1)

średnie  
ciśnienie tętnicze

(mmHg)

całkowity opór 
obwodowy

(mmHg ml-1-kg-1)

siła skurczu 
serca

(mmHg ml-1-kg-1)
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3 mg/kg
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