Vetcare oy:llä on alkanut uusi koirien hyvinvointitutkimus. Tutkimuksen tavoitteena
on tuoda markkinoille koirien hyvinvointia lisäävä probioottivalmiste.
Haemme tutkimukseen yli 4 kuukauden ikäisiä koiria. Koiran sukupuolella tai rodulla
ei ole väliä. Koira ei sovellu tutkimukseen, mikäli se on saanut tutkimusta
edeltävän kuukauden aikana muita probioottisia tuotteita tai antibiootteja taikka se
oksentelee. Täydellinen lista kielleityistä probioottisista tuotteista löytyy
tutkimuksen internetsivuilta.
Tutkimuksen mukanaolon voi keskeyttää missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.
Tutkimukseen voi osallistua lähettämällä postiosoitteen ja osallistuvien koirien
lukumäärän osoitteeseen <mailto:konsultti@vetcare.fi> konsultti@vetcare.fi Puolet
tutkimukseen osallistuvista koirista saa koirille turvalliseksi todettua
probioottista tutkimusvalmistetta ja puolet turvallista lumevalmistetta.
Tutkimus aloitetaan kirjautumalla tutkimuksen omalle nettisivustolle (
<http://www.vetcare.fi/hyvinvointitutkimus> www.vetcare.fi/hyvinvointitutkimus)
tutkimusvalmisteen mukana saamienne tunnusten avulla. Kirjautumista seuraavalla
sivulla on tietopaketti, joka tulee lukea ja hyväksyä. Näin annatte suostumuksenne
koiran tietojen käyttämiseen tutkimuksessa. Tietoja käytetään ainoastaan
tutkimustulosten keräämiseen eikä esimerkiksi markkinointiin.
Esitietolomakkeen täyttämisen jälkeen aloitetaan tutkimusvalmisteen syöttäminen
koiralle. Tutkimusvalmistetta annetaan koiralle kolmen kuukauden ajan yksi
mittalusikallinen päivässä. Valmiste voidaan antaa ruoan mukana tai sellaisenaan.
Koiran vointia tulisi seurata ja kirjata muutokset seurantalomakkeille nettiin
kerran kuukaudessa. Koiran vointia seurataan käytön jälkeen vielä 6kk eli yhteensä 9
kuukautta. Kun viimeinen seurantalomake (9kk) on täytetty, on tutkimus koiranne
osalta ohi. Teille lähetetään kiitokseksi tutkimukseen osallistumisesta 100€:n
arvoinen tuotepaketti osallistunutta koiraa kohden antamaanne postiosoitteeseen.

Omistaja saa tutkimuksesta:
- 3 kk annoksen koirien omia maitohappobakteereita sisältävän tutkimus- tai
lumevalmisteen.
- Tutkimus on maksuton.
- Raportointilomakkeet täyttäneille lähetetään kiitokseksi tutkimukseen
osallistumisesta 100 € arvoinen tuotepaketti.
Omistajan velvollisuudet:
- Koiralle ei saa antaa muita maitohappobakteereita tutkimuksen aikana.
- Tutkimusvalmistetta syötetään koiralle 3 kuukauden ajan noin teelusikallinen
päivässä
- Koiraa seurataan yhteensä 9 kk ajan, jonka aikana muutoksista koiran terveyden tilassa
raportoidaan tutkimuksen kotisivuilla.

Tutkimussivut ja tutkimukseen ilmoittautuminen:
<http://www.vetcare.fi/hyvinvointitutkimus> www.vetcare.fi/hyvinvointitutkimus
Facebookissa:
<http://www.facebook.com/pages/Koiran-probioottitutkimus/109805805736461>
http://www.facebook.com/pages/Koiran-probioottitutkimus/109805805736461
Tutkimuskoordinaattori: <mailto:konsultti@vetcare.fi> konsultti@vetcare.fi

KOIRAN RIPULITUTKIMUS
Haluatko mukaan tutkimukseen, jossa koiran ripulia hoidetaan koirille kehitetyllä
maitohappobakteerivalmisteella?

CaniusTM –probioottivalmisteen maitohappobakteerit on eristetty Helsingin
yliopistolla terveistä koirista. Markkinoilla olevat probiootit ovat siasta tai
linnuista eristettyjä. Tässä tutkimuksessa selvitetään miten probioottivalmiste
vähentää ripulin oireita ja nopeuttaa paranemista. Tutkimukseen etsitään koiria,
jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
*
Esiintyy äkillisestä tai toistuvasta ripulia. Ripulin löysyys tulisi olla
asteikolta 3.5-4.5 (taulukko tutkimussivuilta)
*

Yli vuoden ikä

*

Yli 5 kg

*
Koiralla ei saa olla muita sairauksia, kuten maksa-, munuais- tai haimasairauksia,
sokeritautia tai pahalaatuisiakasvaimia.
*
Tutkimukseen osallistuvalle koiralle ei saa antaa ripulinhoitoon tarkoitettuja
lääkkeitä (antibiootteja tai kortikosteroideja) tai maitohappobakteereita
sisältäviä tuotteita (esim Canicur Pro, Aptus Tehobakt, piimää, viiliä tai juustoa)
30 vrk ennen ripulin alkamista ja eläinlääkärille menemistä. Maitohappobakteerien
syöttäminen voi antaa virhepositiivisen tuloksen.

Tutkimukseen voi ilmoittautua ennen ripuli alkamista tutkimuksen sivuilla
osoitteessa <http://www.koiranripuli.fi/> www.koiranripuli.fi. Ripulin alkaessa
omistaja varaa ajan joltain seuraavista tutkimuseläinlääkäriasemista:
Sovet, Espoo,
Robansvet, Helsinki
Vuovet, Helsinki
Hakametsän eläinlääkäripalvelu, Tampere

Omistaja saa tutkimuksesta:
-

Perusteellisen koiran yleiskuntotutkimus

-

Giardia sp-määrityksen

-

yleisimpien patogeenisten bakteerien analysoinnin

-

yleisimpien patogeenisten virusten analysoinnin

-

viikon annoksen tutkimus- tai lumevalmistetta.

-

tutkimusten ja tutkimusvalmisteen rahallinen arvo on noin 700 €.

Raportointilomakkeet täyttäneille lähetetään kiitokseksi tutkimukseen
osallistumisesta 100 € arvoinen tuotepaketti.

Omistajan velvollisuudet:
viedä koira kaksi kertaa tutkimuseläinlääkäriasemalle ripulin alkaessa ja 7
päivää tutkimusvalmisteen syötön aloittamisesta.
Seurata koiraa yhteensä 6 kk ajan, jonka aikana muutoksista koiran
terveyden tilassa raportoidaan tutkimuksen kotisivuilla.
-

Ensimmäinen eläinlääkärikäynti maksaa 50 €. Muutoin tutkimus on maksuton.

Tutkimussivut ja tutkimukseen ilmoittautuminen: <http://www.koiranripuli.fi/>
www.koiranripuli.fi
Tutkimuskoordinaattori: info@koiranripuli.fi

