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 ג"שני ח' בשבט תשפיום 

  2023ינואר  30

 

 ,שלום רב 

 

 –נטורל פט נוטרישן  –של מזון לחיות מחמד של היצרן  (ecallR)החזרה הודעה על :  הנדון

  Natural pet nutrition -  ויטמין( בשל חשש למחסור בתיאמיןB1). 

 

בית החולים מ, ד"ר סיגל קליינברטאת מ ,באגף הפקוח על מזון לבע"חהתקבל דיווח   30/01/2023ה בתאריך  .א

של מחסור בתיאמין בכלבים בוגרים, בלתי תלויים, אודות שני מקרים , האוניברסיטאי שבבית דגן בע"חל

 HOUNDהאונד ממזון בשם במשך מספר חודשים לכל הפחות,  ,כאשר שני בעלי החיים ניזונו באופן בלעדי

 .(990אחיטוב מס' יצרן )ישוב , נטורל פט נוטרישן -המיוצר על ידי יצרן המזון 

 

ויתות, באחד מהמקרים וכללה סימנים עצביים, וכן עשקליניקה הציגו המקרים שהגיעו לבית החולים,  שני  .ב

טמינים לבדיקה של ויהמזונות נשלחו  -למחסור בתיאמין, עקב החשדות שעלו תואם ה  MRIהודגם 

נמצא מחסור  .ד"ר שירה רוזנצוייגלמנהלת המעבדה הארצית למזון במשרד הבריאות  ,B ומפלקסמק

טיפול עברו  תיאמין וכן במטופלים הכלבים  .מתחת לסף הכימותהרמות שנמצאו היו ו, 6Bו 1B יטמיניםובו

טיפול לעוויתות,  בנוסףה מקבלת יכאשר הכלבה השניאחד מהם התאושש באופן מלא, תומך משקם ארוך, 

 לא ידוע לנו כרגע על מקרים נוספים.

 

 ,מות לייצור אנרגיהיהם ניצול פחמירבים בגוף בינכימיים תיאמין הינו ויטמין חיוני, הוא משתתף בתהליכים  .ג

שמרים, דגנים מלאים,  כבד, כליות, דגים, קטניות,  ,בבשרמקורו פעילות הלב, השרירים ומערכת העצבים. 

תיאמין אינו נאגר בגוף, ולכן חשובה אספקתו הרציפה בתזונה.  .ם, ביצים וירקות ירוקי עליםאגוזיקטניות, 

זכורה הברי ברי  קרויה באדםקשה ועד מוות, המחלה מחסור שלו הינו מסוכן ועלול להביא לתחלואה 

 .מפרשת רמדיה

 

סימפטומים של בומתחילה : ומתחילה לרוב להופיע  לאחר חודש של מחסור אינה ספציפית הקליניקה .ד

, קצב לב מהיר ועוד - יתרמערכת קרדיווסקולאנורקסיה, הקאות, אבוד משקל, עייפות,  –כול ימערכת ע

תגובה איטית של אישון לאור, אישונים לא שווים, שינויים בהתנהגות, תנועות עיניים בלתי  – מערכת עצבית

 מוות. עד מת המוח ונקרוזיס של רק, שיתוק, של השרירים, חולשהעוויתות רצוניות, 

 

מחסור בתיאמין  .כלב בוגרמזון ל גר' חומר יבש 100מ"ג תיאמין /0.25 מינימוםהינן,   FEDIAFהמלצות ה .ה

מזון ביתי –דיאטה לא מאוזנת , ית ספיגהילקויות במעי ועל כן בע, אנורקסיהורמים רבים: מגעשוי לנבוע 

, תרופות משתנות חימום המזון שגורם להרס תיאמין/ מזון מסחרי המכיל סולפור דיאוקסיד כחומר משמר/

  ועוד.
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פרסם הודעה לציבור ולחנויות במרשתת ובאמצעי עם קבלת ההודעה באגף, נעשתה פניה ליצרן על מנת שזה י .ו

המשווקים  "מזון מלא"לכלל המזונות המוגדרים כולמען הזהירות,  בצע ריקול באופן מידיוי המדיה השונים

מזון לבעל חיים המספק את כל צורכי הזנתו של בעל החיים,  – מזון מלא"") .נוטרישןנטורל פט על ידי 

 .(למעט מים

 

היות ולא ידוע לנו בשלב זה אם המחסור בתיאמין, הינו לאצווה/ מוצר ספיציפי או לכלל המוצרים הריקול  .ז

 .נטורל פט נוטרישן של חברת המזונות המלאיםבשלב זה הוא לכלל 

 

ים, אנא תשומת ליבכם לבע"ח המגיעים עם סימנים עצביים או בע"ח המוזנים באופן בלעדי בור הווטרינרילצ .ח

אנו מבקשים מציבור הווטרינרים ליידע אותנו מידית , נטורל פט נוטרישן, מהיצרן (יתכן ובלעדית)על תזונה 

 בחשד לתחלואה בהקשר זה.

 

 כם נ, במידה והומשנה זהירותלגלות ערנות ולבעלי חיות המחמד מזון לבע"ח, לקוראים לחנויות הממכר ו אנ .ט

כל מקרה של חשד ב  ,יקולהיצרן על מנת לבצע ר, נא פנו אל ןנטורל פט נוטרישמהיצרן מחזיקים מזון 

 .המטפל לתחלואה יש לפנות לווטרינר

 

 

 

  ברכה,ב

 

 

 :העתק

 תמיר גשן מנהל השירותים הווטרינרים ד"ר 

 נריים בשדהסרחיו דולב מנהל השירותים הווטריד"ר 

 מנהל המעבדה הפתולוגית המכון הווטרינרי –דרי עד"ר ניר 

 ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות

 ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל 

 הרופאים הווטרינריים 
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 -Hound דגים-הודו 
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 מזונות נוספים של נטורל פט נוטרישן

 

Canis Nature עוף 

 
Canis Nature הודו 
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Canis Nature דגים 

 
Hound הודו-עוף 
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Hound דגים-הודו 

 
Hound בקר-עוף 
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Aboriginal עוף 

 
Aboriginal דגים 
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Aboriginal בקר 

 
Aboriginal הודו 

 



 
 ת ופיתוח הכפרמשרד החקלאו

 ם ובריאות המקנהיטרינריוהו םהשירותי
 בעלי חייםלמזון פיקוח על להאגף 

9 

 

Felis Nature עוף 

 
 

 

 


