
Hepa Comfort
skuteczny w terenie

MPU w płynie dla krów z problemami wątrobowymi

Wyłączny dystrybutor w Polsce:   OPTIMAX Adam Pera, ul. Wojska Polskiego 13, 62-300 Września, 
biuro@opti-max.pl, tel. 600 850 426

mailto:biuro@opti-max.pl


Wyniki badań z VETLAB -Katowice

• Stan na dzień 10-07-2019

• Krowy pierwsze badanie poziomu GLDH (norma 0,01-30,0 U/l)

Próbka GLDH (U/l) Norma Przekroczenie w 
stosunku do max 30

62 115,2 0,01-30,0 384%

102 63,3 0,01-30,0 211%

141 73,4 0,01-30,0 247%

155 262,1 0,01-30,0 874%



Wyniki badań z VETLAB -Katowice

• Stan na dzień 29-08-2019

• Krowy badanie kontrolne poziomu GLDH po 6 tyg. podawania HEPA 
Comfort: 50 ml / krowę przez 21 dni + 25 ml  / krowę przez 21 dni

Próbka GLDH (U/l) 
przed

podawaniem 
HEPA

Norma GLDH (U/l)
po podawaniu 

HEPA

62 115,2 0,01-30,0 35,5

102 63,3 0,01-30,0 31,6

141 73,4 0,01-30,0 17,2

155 262,1 0,01-30,0 30,2



GLDH

• Badanie wykonywane w diagnostyce chorób wątroby związanych z ostrym lub przewlekłym 
uszkodzeniem wątroby. Dehydrogenaza glutaminianowa, GLDH (ang. glutamate
dehydrogenase) jest mitochondrialnym, narządowoczułym dla wątroby, wskaźnikowym 
enzymem, oznaczanym w diagnostyce chorób wątroby. Jest identyfikowana w różnych 
tkankach, chociaż pula w surowicy krwi w stanach fizjologicznych i patologicznych pochodzi z 
komórek wątroby – hepatocytów. Wzrost poziomu GLDH w surowicy powodowany jest przez 
wyciek enzymu z uszkodzonych hepatocytów lub martwicę tkanek, które towarzyszą ostrym 
lub przewlekłym uszkodzeniom wątroby. Znaczący wzrost poziomu GLDH w surowicy 
towarzyszy: ostremu zapaleniu wątroby (równolegle ze wzrostem białek frakcji alfa 1); 
przewlekłym, agresywnym stanom zapalnym wątroby (równolegle ze wzrostem białek frakcji 
gamma); wirusowemu zapaleniu wątroby; toksycznemu uszkodzeniu wątroby; żółtaczce 
zastoinowej przy nowotworach pierwotnych i przerzutach do wątroby; śpiączce wątrobowej.,

źródło: https://diag.pl/sklep/badania/dehydrogenaza-glutaminianowa-gldh/



Hepa Comfort mpu

• Opatentowane rozwiązanie na problemy z wątrobą

• Skład (w 1L): Achyranthes aspera 21,7 g, Azadirachta indica 21,7g, 
Tinospora cordifolia 10g, woda.Dodatki: Andrographis paniculata
25,0g (2.b), Witamina B12: 400 μg (3.a) 

• Podawanie: 5-25 ml / krowę. W ekstremalnych przypadkach do 50 ml 
/ krowę przez 3-4 tygodnie a następnie dawka standardowa przez 
kolejne 3-4 tygodnie

Wyłączny dystrybutor w Polsce:   OPTIMAX Adam Pera, ul. Wojska Polskiego 13, 62-300 Września, 
biuro@opti-max.pl, tel. 600 850 426
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