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ČO JE TO MOČOVÁ INKONTINENCIA?
Močová inkontinencia je samovoľný únik moču. Môže sa objaviť pri psoch aj sukách 
akéhokoľvek plemena.

Pri stredne starých až starších kastrovaných sukách je najčastejším typom inkontinencie 
nedostatočnosť zvierača močovej trubice (USMI). Väčšie plemená sú ku vzniku 
inkontinencie vnímavejšie.

ČO JE PRÍČINOU MOČOVEJ INKONTINENCIE?
Moč je zhromažďovaný v močovom mechúre. Odtoku moču pri naplnení mechúra bráni 
vnútorný zvierač pri odstupe močovej trubice. Keď sa mechúr úplne naplní a zviera 
potrebuje močiť, uvoľní sa ako vnútorný tak vonkajší sfinkter.

Pri psoch z USMI neplní vnútorný sfinkter svoju úlohu. Moč z mechúra odteká aj mimo 
urinácie. Problém sa zhoršuje pri zvieratách s nadváhou, polydipsiou a močovou infekciou.

Inkontinencia Vášho psa prináša stres nie len jemu, ale tiež Vám.

URILIN ®

Proven treatment for urinary incontinence made easier

WHAT IS URINARY INCONTINENCE?

Urinary incontinence is an involuntary leakage of urine. It can
occur in males and females of any breed.

Urethral sphincter mechanism incompetence (USMI) is a type
of urinary incontinence that is common in the middle aged to
elderly neutered female dog. Larger breeds of dogs are more
susceptible.

WHAT CAUSES URINARY INCONTINENCE?

Urine is collected and stored within the bladder. Contraction
of the urethral sphincter at the entrance of the bladder, the
“internal” urethral sphincter, prevents urine from leaking out of
the bladder as it fills. Both the internal and external sphincter
open when the bladder is full and the animal needs to urinate.

In a dog with USMI, the internal urethral sphincter cannot
contract properly, allowing urine to flow out of the bladder
when the animal does not intend to urinate. Other factors
such as being overweight, drinking a lot and having a urinary
infection can exacerbate the problem.

When your dog is incontinent, it can be distressing for both
you and your pet.

CLINICAL SIGNS

You may notice some or all of the following clinical signs:

• Patches of urine where your dog has been lying

• Excessive licking of the vulva

• Bladder infections

• Infection and smell around the vulva

• Leakage of urine when your dog barks

HOW IS INCONTINENCE DIAGNOSED?

Often your veterinary surgeon will suspect USMI based on
the signs your dog is displaying. He/she may wish to carry
out a urine test to rule out other causes of urinary tract
problems such as a urinary tract infection. It is possible for a
dog to have an infection present and have USMI at the same
time. Tests such as X-rays may be necessary to rule out other
causes of incontinence.

HOW CAN USMI BE TREATED?

The good news is that with Urilin®, USMI is usually easily
treated and your dog can lead a happy life. Urilin® contains a
substance called phenylpropanolamine, which stimulates the
contraction of the “internal” urethral sphincter.

This prevents the inappropriate leakage of urine that occurs
in dogs with USMI. It will not affect your dog’s conscious
ability to pass urine. Urilin® has few side-effects.

Urilin® is a syrup that needs to be given daily for life. It is
simply dripped on to your dog’s food.

Urilin® is only available from your veterinary surgeon and
should be administered according to his/her instructions
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KLINICKÉ PRÍZNAKY
Môžete zaznamenať niektoré 
alebo všetky uvedené klinické 
príznaky:

 y Škvrny moču na miestach, kde 
Váš pes ležal

 y Intenzívne čistenie vulvy 
a okolia

 y Infekcie močového mechúra

 y Infekcie a zápach v okolí vulvy

 y Únik moču pri štekaní

Vonkajší sfinkter

Normálna anatómia močového mechúra

Mechúr

Svalové kontrakcie 
bránia úniku moču

Vnútorný 
sfinkter

Sval



AKO SA INKONTINENCIA DIAGNOSTIKUJE?
Veterinár diagnózu často stanoví na základe klinických príznakov, ktoré pes vykazuje. Môžete 
byť požiadaní o odobratie vzorky moču, aby bolo možné vylúčiť ďalšie príčiny postihnutia 
močových ciest, napríklad infekciu. Pes môže trpieť infekciou aj USMI zároveň. Ďalšie formy 
inkontinencie môžu vyžadovať náročnejšie vyšetrenia, napríklad RTG.

AKO JE MOŽNÉ USMI LIEČIŤ?
Dobrá správa – s liekom Urilin® je liečba USMI ľahká a Váš pes môže žiť šťastný život. 
Urilin© obsahuje látku fenylpropanolamín, ktorá stimuluje kontrakcie „vnútorného“ 
močového zvierača.
Tým liek pôsobí proti nevhodnému úniku moču, ku ktorému pri psoch s USMI dochádza. 
Liek neovplyvní vedomú urináciu. Urilin® má minimálne nežiaduce účinky.
Urilin® je sirup a musí byť podávaný denne po celý zvyšok života. Jednoducho sa nakvapká 
na krmivo.

AKO POUŽÍVAŤ KVAPKACIU FĽAŠTIČKU LIEKU 
URILIN® SIRUP
Fľaštičku s liekom obráťte nad miskou hrdlom nadol a nakvapkajte na krmivo toľko kvapiek, 
koľko veterinár Vášmu psovi predpísal. Niekedy je potrebné liekovkou jemne nad miskou 
potriasť, aby začala kvapkať. Akonáhle sa kvapky uvoľnia, už netraste. 

MONITORING LIEČBY
Dodržujte pravidelné kontroly svojho zvieraťa veterinárom.

PREČO POUŽÍVAŤ URILIN®?
y PREUKÁZANÁ ÚČINNOSŤ AKTÍVNEJ LÁTKY,  
 FENYLPROPANOLAMÍNU1

y OSVEDČENÁ CHUTNOSŤ2

y RÝCHLY ÚČINOK1

y ĽAHKO A RÝCHLO
y KVAPKACÍ UZÁVER

y PRESNÉ DÁVKOVANIE

1  Scott L. (2002). Hodnotenie účinnosti fenylpropanolamínu pri liečbe 
inkompetencie močového zvierača pri sučkách, JSAP, 43, 493-496

2  Údaje z firemnej databázy DECHRA

Urilin® je viazaný na veterinárny predpis.



SIRUP NA LIEČBU MOČOVEJ 
INKONTINENCIE SPÔSOBENEJ 
NEDOSTATOČNOSŤOU 
ZVIERAČA MOČOVEJ TRUBICE

Odporúčané dávkovanie Urilinu® je 1 mg/kg živej hmotnosti 3x denne v krmive.
To zodpovedá 0,1 ml Urilinu® sirupu na 5 kg živej hmotnosti alebo 1 kvapke 

(2,34 mg) na každých 2,34 kg živej hmotnosti.

Dávkovanie 3x denne v krmive *

Hmotnosť 
psa (kg) 

Počet kvapiek 
v jednom 

kŕmení 

Celkový 
počet kvapiek 

za 1 deň 

Celkový 
počet ml 

za deň 

5 2 6 0,3

10 4 12 0,6

15 6 18 0,9

20 8 24 1,2

25 10 30 1,5

30 13 39 1,8

35 15 45 2,1

40 17 51 2,4

45 19 58 2,7

50 21 64 3
*   odporúča sa podávať s menším množstvom krmiva, aby sme mali 
istotu, že pes zjedol požadovanú dávku sirupu

Dávkovanie: 1 kvapka (2,34 mg) na 2,34 kg živej hmotnosti.
Každý 1 ml Urilinu® obsahuje 50 mg 

fenylpropanolamínu hydrochloridu PhEu.

Tabuľka dávkovania - Urilin® sirup

URILIN®

64 3
*   odporúča sa podávať s menším množstvom krmiva, aby sme mali 
istotu, že pes zjedol požadovanú dávku sirupu

1 kvapka (2,34 mg) na 2,34 kg živej hmotnosti.
Každý 1 ml Urilinu® obsahuje 50 mg 

fenylpropanolamínu hydrochloridu PhEu.
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