EnteroZOO® podaje się zwierzętom
jako wsparcie w leczeniu następujących chorób:
• ostra biegunka różnego pochodzenia,
np. bakteryjnego, wirusowego (w tym rotawirusowego), biegunka spowodowana
zatruciem pokarmowym, stosowaniem
antybiotyków,
• biegunka przewlekła dowolnego pochodzenia,
• zaburzenia trawienia (dyspepsje),
• zaburzona mikroflora jelitowa (np. w
przypadku stosowania antybiotyków),
• zatrucia,
• przewlekła choroba wątroby i nerek, której towarzyszy ich niewydolność,
• choroby alergiczne,
• choroby skóry.
EnteroZOO® mogą stosować również
zwierzęta zdrowe w celu wsparcia systemu obronnego organizmu. EnteroZOO®
wspiera odporność organizmu zwierzęcia i
poprawę stanu zdrowia.
EnteroZOO® nie przenika do krwi i jest
wydalany z organizmu wraz ze stolcem
do 12 godzin po zastosowaniu.
EnteroZOO® nie jest produktem leczniczym weterynaryjnym i nie służy leczeniu chorób.

2. Jak stosować EnteroZOO®?
EnteroZOO® nie ma smaku i zapachu, dlatego zwierzęta przeważnie przyjmują go
bez problemu.
EnteroZOO® można podawać zwierzętom
na różne sposoby: bezpośrednio do jamy
ustnej, zmieszać z karmą, z przysmakiem,
rozmieszać z odpowiednią ilością wody
i podawać plastikową strzykawką do jamy
ustnej, rozmieszać z niewielką ilością wody
w poidle itp.

Sposób użycia zgodnie z gatunkiem
zwierzęcia i jego masą ciała:
(orientacyjna ilość: 1 łyżeczka = 5 g = 1/2
saszetki, 1 czubata łyżeczka = 10 g = zawartość saszetki, 1 łyżka = 15 g = 1 i 1/2
saszetki). EnteroZOO® się nie wchłania,
nie należy się więc obawiać przekroczenia
dziennej porcji.

• drób: 1 łyżka 2x dziennie zmieszać z 1 l
wody do picia;

• psy i szczenięta: do 4 kg masy ciała:
1/2 łyżeczki 1–3x dziennie; do 15 kg masy
ciała: 1 łyżeczka 1–3x dziennie; 15–50 kg
masy ciała: 1 czubata łyżeczka 1–3x dziennie; powyżej 50 kg masy ciała: 1 łyżka 1–3x
dziennie – podawać bezpośrednio do jamy
ustnej lub domieszać do karmy lub przysmaku bądź rozmieszać w odpowiedniej
ilości wody i podawać plastikową strzykawką do jamy ustnej;

Wspomagająco przy:
Ostra biegunka
Pierwsza porcja – dwie standardowe jednorazowe porcje, następnie jednorazowa
porcja po każdym wypróżnieniu. Po zahamowaniu biegunki zaleca się podawanie
preparatu EnteroZOO® jeszcze przez 5 dni w
standardowej porcji zgodnie z masą ciała.

• koty i kocięta: do 2 kg masy ciała:
1/2 łyżeczki 1–3x dziennie; od 2 kg masy
ciała: 1 czubata łyżeczka 1–3x dziennie
podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub
zmieszać z karmą bądź zmieszać w odpowiedniej ilości wody i podawać plastikową
strzykawką do jamy ustnej;
• króliki, świnki morskie, fretki, nutrie
itp.: 1/2 łyżeczki 1–3x dziennie zmieszać
z niewielką ilością wody do picia lub podawać zmieszany w odpowiedniej ilości wody
plastikową strzykawką do jamy ustnej;
• chomiki, myszy, szczury itp.: 1/3 łyżeczki 1–3x dziennie zmieszać z niewielką ilością wody do picia lub podawać zmieszany
w odpowiedniej ilości wody plastikową
strzykawką do jamy ustnej;
• ptactwo egzotyczne: 1 łyżeczka 1x
dziennie zmieszać ze 100 ml wody do picia,
każdego dnia przygotować nowy roztwór;

• świnie i prosięta, bydło i cielęta, kozy
i koźlęta, owce i jagnięta, konie i źrebięta: 0,5 g na 1 kg masy ciała 3x dziennie zmieszać w odpowiedniej ilości wody i podawać
plastikową strzykawką do jamy ustnej.

Poważne zatrucie lub intoksykacja
Pierwsza porcja – dwie standardowe jednorazowe porcje, a następnie standardowa
porcja co godzinę przez dobę (24 godziny).
Profilaktyczna detoksykacja organizmu
1 standardowa jednorazowa porcja 3x
dziennie przez 10–14 dni.
Stosowanie na skórę
EnteroZOO® można również stosować
wspomagająco na podrażnioną powierzchnię skóry zwierzęcia w różnych stanach zapalnych, egzemach, reakcjach alergicznych, uszkodzeniach skóry itp. Nanieść
na podrażnione miejsce grubszą warstwę
żelu, który po wyschnięciu odpadnie lub
zwierzę go zliże.
W takich przypadkach zalecamy podawać
zewnętrznie i wewnętrznie.
Zalecenia dotyczące długości trwania
stosowania
W przypadku ostrego zatrucia zaleca się
stosować wspomagająco EnteroZOO®
przez 3–5 dni.

W przypadku przewlekłego zatrucia i chorób alergicznych zaleca się wspomagające
stosowanie produktu przez 2–3 tygodnie.

3. Co się stanie, jeśli zapomnę podać
porcję EnteroZOO®?
Bez obaw należy kontynuować podawanie
preparatu EnteroZOO®.

4. Stosowanie preparatu EnteroZOO®
u ciężarnych samic lub podczas
laktacji
EnteroZOO® można stosować w okresie
ciąży i karmienia.

5. Co się stanie, jeśli przez pomyłkę
podam zwierzęciu większą porcję
preparatu EnteroZOO®?
Nie odnotowano żadnych przypadków
przedawkowania.
Zwierzęta, w tym młode, dobrze znoszą
preparat EnteroZOO® również w większych
porcjach.

6. Informacje uzupełniające
Skład: polihydrat polimetylosiloksanu 60%,
woda oczyszczona 40%
EnteroZOO® nie zawiera cukru, substancji słodzących, laktozy, glutenu, tłuszczy,
substancji barwiących, smakowo-zapachowych i konserwantów.

Opakowanie: Zawiesina doustna, tuba
100 g, saszetka 10 g (15 saszetek w opakowaniu).
Uwaga: Przed zastosowaniem wstrząsnąć.
Podczas wyciskania preparatu EnteroZOO®
z tuby lub saszetki najpierw może pojawić
się mała ilość płynu.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze powyżej 4°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie dopuścić do wysuszenia po otwarciu
tuby.
Nie zamrażać!
Data trwałości: Zużyć do zakończenia
okresu trwałości podanego na opakowaniu.
Instrukcja na wypadek uszkodzenia
opakowania:
Nie stosować, jeśli opakowanie zostało
uszkodzone.

Producent:

Bioline Products s.r.o., Krakovská 1338/10,
110 00 Praga 1, Republika Czeska
www.enterozoo.eu

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

K&K Herbal Poland S.A.
ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka
Tel.: +48 12 251 48 14
e-mail: biuro@kkpoland.pl
www.enterozoo.pl

Data zatwierdzenia lub częściowej
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Użyteczne informacje dotyczące mechanizmu działania
preparatu EnteroZOO®

Preparat weterynaryjny
Świadectwo ÚSKVBL: 080/10/C

Ulotka dla użytkownika

Układ pokarmowy odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu organizmu w zdrowiu,
ponieważ:
• dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych,
• jest jedną z dróg, którą z organizmu wydalane są szkodliwe substancje i toksyny,
• działa jak bariera i pełni funkcje odpornościowe.

Przyczyny zaburzenia zdrowia i objawów chorobowych
Intensywna inwazja sprawców chorób zakaźnych, toksyn, alergenów i ksenobiotyków (pestycydów, radionuklidów, soli metali ciężkich itd.) na przewód pokarmowy prowadzi do rozwoju infekcji żołądka i jelit, zatruć i reakcji alergicznych.
Podczas funkcjonowania organizmu powstają szkodliwe i toksyczne metabolity. Część z nich
przedostaje się do jelita, z którego są one zwykle wydalane wraz z kałem. Niektóre szkodliwe
substancje mogą jednak zostać wchłonięte do krwiobiegu, być przetransportowane z powrotem do wątroby i pozostać w układzie jelitowo-wątrobowym.
Najczęstsze objawy ostrego zatrucia to: wymioty, biegunka, objawy alergii i podwyższona
temperatura ciała.
Długotrwałe działanie niewielkich stężeń endogennych lub egzogennych toksyn w organizmie prowadzi do powstania przewlekłego zatrucia, które może się ukrywać pod postacią
innych chorób zwierząt.
Ważnym krokiem na drodze do rekonwalescencji, optymalnego zdrowia i długowieczności
zwierząt jest usunięcie toksyn i szkodliwych bakterii z przewodu pokarmowego.

Zawiesina doustna
Należy uważnie zapoznać się z niniejszą ulotką
dla użytkownika i zachować ją, ponieważ zawiera ważne informacje, które należy brać pod
uwagę w trakcie stosowania preparatu EnteroZOO®. Może konieczne będzie ponowne jej
przeczytanie.

1. Co to jest EnteroZOO® i dlaczego
jest stosowany?
EnteroZOO® to innowacyjny adsorbent
jelitowy (enterosorbent), który działa w
przewodzie pokarmowym zwierzęcia, gdzie
wiąże toksyny, substancje szkodliwe, alergeny i czynniki chorobotwórcze oraz usuwa je
z ciała.

EnteroZOO® skutecznie usuwa toksyny z organizmu i poprawia zdrowie

Działanie preparatu EnteroZOO®:

Substancją czynną w preparacie EnteroZOO® jest polimeryczny związek krzemoorganiczny:
polihydrat polimetylosiloksanu (hydrożel kwasu metylokrzemowego), który posiada porowatą strukturę i galaretowatą konsystencję.
EnteroZOO® ma zdolność selektywnej adsorpcji, dzięki określonej wcześniej nastawionej
wielkości porów. To pozwala, aby preparat EnteroZOO® mógł wiązać na swojej powierzchni
szkodliwe, a nie pożyteczne substancje. Selektywna detoksykacja prowadzi do szybkiej poprawy ogólnego stanu zdrowia, poprawy trawienia, zwiększa odporność na infekcje i pomaga w optymalnym funkcjonowaniu organizmu zwierzęcia.
EnteroZOO® bardzo skutecznie wiąże patogenne bakterie i ich toksyny, a także rotawirusy.
W rezultacie stwarza warunki dla wzrostu normalnej mikroflory i odnowy odporności miejscowej.
EnteroZOO® nie wchłania substancji odżywczych ani witamin, wapnia lub innych minerałów,
dlatego można go długofalowo podawać zwierzętom.
EnteroZOO® jest bardzo bezpieczny i można go podawać również młodym zwierzętom oraz
samicom w ciąży lub podczas laktacji.

• zapobiega powstawaniu reakcji toksycznych i alergicznych lub je osłabia,
• pomaga usunąć biegunkę lub skrócić
czas jej trwania,
• usuwa objawy zaburzeń trawiennych,
• pomaga odnowić użyteczną mikroflorę
przewodu pokarmowego,
• chroni błonę śluzową przewodu pokarmowego i wspomaga gojenie uszkodzonej błony śluzowej,
• zmniejsza obciążenie toksyczne wątroby
i nerek.

