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Analkirtelproblemer
- den lette løsning med  
  Glandex® godbidder 

Glandex® er et naturligt tilskud lavet specielt til hunde med analkirtelpro-
blemer. Glandex® er opbygget af særlige ingredienser, som fremmer den 
naturlige tømning af analkirtlerne og er målrettet analkirtelproblemer.

Glandex® er bløde godbidder med en 
smag, som din hund vil elske.



Hvad er analkirtler?
Analkirtler er to små kirtler (også 
kaldet analsække), som sidder 
inde i endetarmsåbningen på alle 
hunde. Kirtlerne frigør normalt et 
ildelugtende sekret, hver gang 
hunden besørger. Mange hunde får et 
behandlingskrævende analkirtelproblem i 
løbet af deres levetid.

Hvad forårsager 
analkirtelproblemer?
Når analkirtlerne stopper til, bliver 
overfyldte eller betændte, er det til stort 
ubehag for din hund og kan føre til 
yderligere problemer. Almindelige årsager 
til at analkirtelproblemer er blød eller løs 
afføring, fordøjelsesproblemer, allergier, 
infektion, fedme, dårlig anatomi eller en 
kombination af disse. I alvorlige tilfælde 
kan det være nødvendigt at fjerne 
analkirtlerne kirurgisk.

Hvornår skal jeg være 
bekymret?
Hvis din hund udviser tegn på 
analkirtelproblemer, bør du straks 
kontakte din dyrlæge, da ubehandlede 
analkirtelproblemer kan udvikle sig til 
en infektion eller en byld. Overfyldte 
analkirtler bør tømmes af dyrlægen, der 
også kan vurdere, om det er nødvendigt 
at behandle med receptpligtigt medicin, 
fx antibiotika.

OM ANALKIRTLER

Hvad er symptomerne?
Symptomer på analkirtelproblemer kan variere for den enkelte hund, men almindelige tegn er :

A: Hævet analkirtel       B: Normal analkirtel

BA

• hunden kører bagenden hen af jorden
• overdreven slikken af endetarmsområdet
• problemer med at besørge
• pludselig frigivelse af ubehagelig lugt
• smerter eller ubehag ved berøring af

 bagparten

• blod i afføringen eller blødning/hævelse
 omkring endetarmen

• pludselige forsøg på at slikke/bide i
 bunden af halen eller endetarmsområdet



Hvordan forebygges 
analkirtelproblemer?
Regelmæssig brug af Glandex® 
understøtter en sund analkirtelfunktion 
og kan nedsætte sværhedsgraden af 
analkirtelproblemer. I kombination med 
Glandex® er det vigtigt at anvende et 
foder af høj kvalitet samt at opretholde 
din hunds idealvægt. 

Hvornår bruges Glandex®? 
Glandex® er special designet til hunde 
med analkirtelproblemer inklusiv de 
hunde, som kræver hyppig tømning 
af analkirtler eller til de hunde, som er 
tilbøjelige til at få infektioner og/eller 
bylder. Tal med din dyrlæge, om Glandex® 
kan være det rigtige valg til din hund.

Hvordan virker 
Glandex®?
Glandex® fremmer den sunde 
analkirtelfunktion. Med en unik 
fiberblanding hjælper Glandex® til 
en fast og fyldig afføring, som får 
analkirtlerne til at tømme sig naturligt, 
hver gang din hund besørger. Glandex® 
indeholder også naturlige ingredienser 
som antioxydanter, samt probiotika og 
fordøjelsesenzymer, som fremmer et 
sundt fordøjelsessystem.

Hvordan gives Glandex®?
Glandex® er bløde godbidder med en 
smag, som din hund vil elske. Du skal 
blot give Glandex® en gang dagligt efter 
den anbefalede doseringsvejledning.

Glandex® - når enden er god, er alting godt..

GLANDEX® SOFT CHEWS
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Tilsætningsstoffer:
Tørret jordnøddesmør, hørfrøolie, glycerin, mineralsk olie, jordnøddesmør, kartoffelstivelse, risklid, 
sorbinsyre, sakkarose, vand

Aktive ingredienser pr. godbid (4 gram):
Græskarkernepulver   158 mg
Græskarkernegranulat       68 mg
Æblepektin cellulosepulver      34 mg
Quercetin dihydrat       25 mg
Mælkesyrebakterier     24 mg
Bromelain        15 mg

Ingredienser
Glandex® består af naturlige ingredienser af høj kvalitet og indeholder ikke kunstige 
tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler.

  Hundens vægt Daglig dosis
Under 7 kg 1/2 godbid
7-12 kg 1 godbid
12-23 kg 2 godbidder
23-34 kg 3 godbidder
Over 34 kg 4 godbidder

Doseringsvejledning:

GLANDEX® SOFT CHEWS

30 stk 60 stk 120 stk

• Resultat indenfor 3-5 uger
• Velsmagende og letanvendeligt
• Naturlige ingredienser af høj kvalitet

• Indeholder ikke majs, soja og hvede 
• Anbefalet af dyrlæger
• Tilfredshedsgaranti

Fordele


