
Abordagem nutricional das
doenças dermatológicas
cardíacas e reumatóides 
em cães e gatos.

U~derm ómega 





Os ácidos gordos 
ómega 3 e ómega 6.

Os ácidos gordos ómega 3 e ómega 
6 são amplamente utilizados em 
medicina veterinária pelos seus 
efeitos anti-inflamatórios, que ajudam 
significativamente a reduzir a dose de 
corticóides em cães e gatos afectados 
por alterações dermatológicas; 
especialmente nos casos de dermatite 
atópica, hiperqueratoses e dermatites 
seborreicas. 
 
Além dos seus efeitos dermatológicos, 
os ácidos ómega 3 são cada vez mais 
utilizados na abordagem nutricional 
do tratamento de artrites reumatóides 

e doenças degenerativas, auto-
imunes, diabetes, tumores e patologias 
cardiovasculares.
 
Embora a proporção ideal de ómega 3 / 
ómega 6 seja de 1:3 a 1:6, os ómega 6 
são ingeridos habitualmente em 
quantidades suficientes com as rações 
comerciais, contrariamente aos ómega 
3 (provenientes de óleo de peixe), que 
devem ser aportados mediante suple-
mentos específicos para conseguirmos 
um equilíbrio adequado.

 

U~derm Ómega aporta um elevado 
conteúdo em ácidos gordos 
essenciais ómega 3 e ómega 
6, concentrados e purificados, 
indispensáveis à abordagem nutricional 
de certas patologias associadas 
a um componente inflamatório e 
degenerativo.



U~derm 
Ómega Cápsulas

Apresentação em blísteres.

Dispensa mais fácil e 
higiénica das cápsulas nos 
envelopes dispensadores.

Imagem mais profissional.

Blísteres opacos.

Preservam da luz e da 
oxidação.

Melhor conservação e 
validade mais longa. 

Vantagens

375,5 mg óleo de peixe 
purificado:

Ácido eicosapentanóico 
(EPA) 124 mg
Ácido docohexanóico 
(DHA) 83 mg

d-  tocoferol

7,5 mg

50 mg de azeite 
purificado:

Ácido oleico 27 mg

100 mg de óleo de 
borragem (Borago o�cinalis ) 
purificado:
Ácido gamalinolénico 
(GLA) 20 mg
Ácido linolénico 
(LA) 34 mg

Ómega 6 Ómega 9 Vitamina EÓmega 3

Composição por cápsula

Contém óleo de peixe, 
borragem e azeite 
concentrados e purificados.

Elevada concentração de 
ácidos gordos ómega 3, 
ómega 6 e ómega 9.

Maior eficácia da abordagem 
nutricional do tratamento de 
doenças dermatológicas, 
cardíacas e reumatóides.

Embalagem clínica de 260 
cápsulas com envelopes 
dispensadores.

Prescrição e controlo do 
tratamento nas mãos do 
médico veterinário.

Dispensa exacta das 
cápsulas necessárias para 
o tratamento.

Melhor seguimento da 
evolução do tratamento, 
pois o cliente tem que voltar 
à consulta para que se 
prescrevam mais cápsulas.

Economia para o cliente.



Embalagem clínica de 260 cápsulas
(26 blísteres x 10 cápsulas)

Caixa de 40 gelicápsulas
(4 blísteres x 10 cápsulas) 

1 cápsula por cada 10 Kg de 
peso.

Para o tratamento de certas 
patologias e, de acordo com 
o critério médico-veterinário, 
pode utilizar-se no dobro da 
dose recomendada.

As cápsulas podem 
administrar-se directamente 
na boca ou podem ser 
furadas e adicionar o 
conteúdo ao alimento.

Dosificação



Apresentação em tubo de 
alumínio.

Preservam os ácidos gordos 
da luz e da oxidação.

Melhor conservação antes 
e depois da abertura da 
embalagem.

U~derm 
Ómega Gel

375,5 mg óleo de peixe 
purificado:

Ácido eicosapentanóico 
(EPA) 124 mg
Ácido docohexanóico 
(DHA) 83 mg

d-  tocoferol

7,5 mg

100 mg de óleo de 
borragem (Borago o�cinalis )  
purificado:
Ácido gamalinolénico 
(GLA) 20 mg
Ácido linolénico 
(LA) 34 mg

Ómega 6 Vitamina EÓmega 3

Composição por dose de 1,15 g

Vantagens

Contém óleo de peixe e 
borragem concentrados e 
purificados.

Elevada concentração de 
ácidos gordos ómega 3 e 
ómega 6.
 

Maior eficácia da abordagem 
nutricional do tratamento de 
doenças dermatológicas, 
cardíacas e reumatóides.

Pasta / Gele de elevada 
palatibilidade.

Aceitação espontânea tanto 
em cães como em gatos.

Especialmente indicado para 
cães pequenos e gatos que 
rejeitam os tratamentos em 
cápsulas.

Facilita o cumprimento do 
tratamento por parte do 
dono.

Muito importante nos 
tratamentos de problemas 
dermatológicos que 
requerem tratamentos de 
longa duração com ácidos 
gordos.



Tubo de alumínio com 50 g
de pasta palatável

Para o tratamento de certas 
patologias e, de acordo com 
o critério médico-veterinário, 
pode utilizar-se no dobro da 
dose recomendada.

A dose correspondente 
administra-se directamente 
na boca, sendo aceite na 
maioria dos casos como se 
fosse uma guloseima. No 
caso improvável de rejeição, 
pode mascarar-se com 
o alimento.

Em gatos também se pode 
depositar a pasta no focinho 
e estes tenderão a lambê-lo 
como parte dos seus hábitos 
de limpeza.

4 cm de pasta / 5 Kg = 
1,15 g = ½ colher de chá.

A dose diária pode distribuir-
se em 1 ou 2 tomas.

Dosificação



Composição: 
Cada cápsula de 533 mg de U~derm 
ómega contém: óleo de peixe, óleo de 
borragem, azeite, vitamina E (d-  tocoferol), 
glicerol (E-422).

 

Constituintes analíticos:
Matéria gorda: 75 %
Proteína bruta: 18 %
Carbohidratos: 6,5 %
Cinzas: 0,05 %

Cada dose de 4 cm , equivalente a 1,15 g 
de gele, contém: Óleo de peixe, óleo 
de borragem, extracto de cereais, água, 
vitamina E (d-  tocoferol), vitamina A.

Constituintes analíticos:
Matéria gorda: 47 %
Carbohidratos: 38,5 %
Água: 12 %
Proteína bruta: 2,5 %
Cinzas: < 1 %

Óleo de peixe 
purificado 
375,5 mg

Óleo de borragem 
100 mg

Azeite 50 mg

d-  tocoferol 
(1 UI/mg)

Ácido eicosapentanóico 
(EPA) mín. 33 %
Ácido docohexanóico 
(DHA) mín. 22 %

Ácido gamalinolénico 
(GLA) mín. 20 %
Ácido linolénico 
(LA) mín. 34 %

Ácido oleico mín. 54 %

7,5 mg (5 mg vitamina E)

Óleo de peixe 
purificado 
375,5 mg

Óleo de borragem 
100 mg

d- tocoferol 
(1 UI/mg)

Ácido eicosapentanóico 
(EPA) mín. 33 %
Ácido docohexanóico 
(DHA) mín. 22 %

Ácido gamalinolénico 
(GLA) mín. 20 %
Ácido linolénico (LA) 
mín. 34 %

7,5 mg (5 mg vitamina E)

Posologia: 

U~derm cápsulas:
1-2 cápsulas por cada 10 kg de peso, uma 
vez ao dia. Recomenda-se tratar durante 
pelo menos 1 mês, seguindo sempre as 
indicações do médico veterinário.

U~derm gele oral:
4-8 centímetros de gele (1,15 - 2,30 gramos) 
por cada 5 kg de peso, administrado em 
uma ou duas tomas diárias.
Uma dose de 4 centímetros de gele equivale 
a ½ colher de chá.
U~derm ómega gele oral administra-se por 
via oral directamente na boca ou com o 
alimento. Tem uma excelente palatabilidade 
pelo que na maioria dos casos a ingestão da 
dose será voluntária. Em caso de rejeição, 
mascarar o gele com um alimento que seja 
muito apetecível. Em gatos, também se 
pode depositar no focinho e este tenderá 
a lamber e ingerir como parte dos seus 
hábitos de limpeza.

Resumo das Características 
do Produto.

Propriedades: 
Os ácidos gordos são constituintes 
celulares essenciais que não são 
sintetizados pelo organismo e que, portanto, 
é necessário fornecê-los com a dieta.

U~derm ómega contém ácidos gordos 
essenciais, principalmente ómega 3 e 
ómega 6, concentrados e purificados, 
provenientes de óleos de peixe e borragem 
(planta cujas flores se empregam em 
farmácia). O seu elevado conteúdo 
em ácidos eicosapentanóico (EPA), 
docohexanóico (DHA) e gamalinolénico 
(GLA) confere ao produto múltiplos 
efeitos benéficos no enfoque nutricional 
de certas enfermidades degenerativas, 
dermatológicas, cardiovasculares e 
reumatóides de cães e gatos. Mais ainda, 
o seu uso continuado contribui para 
a manutenção de uma pelagem sã e 
brilhante. 

Indicações:
O uso de U~derm ómega está indicado em 
diferentes situações:

tempo superior a 3 semanas contribui 
para manter em óptimas condições a 
integridade da pele e o pêlo, contribuindo 
para uma pelagem brilhante e sedosa.

alterações dermatológicas, especialmente 
em cães afectados por dermatites 
atópicas, hiperqueratoses, dermatites 
seborreicas, etc. Graças aos seus efeitos  
anti-inflamatórios, contribui para a redução 
das doses necessárias de corticóides no 
tratamento de certas dermatoses. 

da artrite reumatóide moderada e 
enfermidades degenerativas, auto-imunes, 
diabetes e tumores.

cardiovasculares, utilizado conjuntamente 
com a medicação específica para tal fim.

Apresentações:
U~derm ómega 40 cápsulas
40 cápsulas de gelatina embaladas em 
blisters opacos para preservá-las da luz e 
da oxidação.
U~derm ómega 260 cápsulas
Embalagem de uso clínico com 260 
cápsulas de gelatina embaladas em blisters 
opacos para preservá-las da luz e da 
oxidação.  
U~derm ómega gele 50 gramas
Gele oral de alta palatabilidade contido 
em tubos de alumínio para preservar da 
luz e da oxidação. Esta apresentação está 
especialmente indicada para cães de 
raça pequena e gatos que habitualmente 
recusam tratamentos em forma de cápsulas 
ou comprimidos.

Espécies de destino: 
Cães e gatos de qualquer raça e tamanho.

Comercializado por:
URANO VET S.L
Barcelona
www.uranovet.com

Distribuidor em Portugal:
CAMPIFARMA, LDA. 
T 211 929 009/10/11 
F 211 929 008 
www.campifarma.com

Fabricado por:
Diafarm
United Group Manufacturing
DK-7100 Vejle-Dinamarca
Aut nº 208-R878141


