EnteroZOO® se uporablja pri živalih
ob sledečih bolezenskih stanjih:
• Akutne driske, katerim vzrok so bakterije,
virusi (vključno z rotavirusi), zastrupitev
s hrano ali ob jemanju antibiotikov;
• kronične driske zaradi različnih vzrokov;
• težave s prebavo (dispepsija);
• motnje v črevesni mikroflori (npr. ob jemanju antibiotika);
• zastrupitve;
• kronično popuščanje jeter, ledvic in bolezenjskih stanjih;
• alergijske bolezni;
• bolezni kože.
EnteroZOO® lahko uživajo tudi zdrave živali za krepitev imunskega sistema, EnteroZOO® pripomore k večji odpornosti telesa
in izboljšanemu zdravju živali.
EnteroZOO® se ne absorbira v kri in se izloča z blatom v 12. urah po uporabi.

2. Kako jemati EnteroZOO®?
Priporočljivo je, da se EnteroZOO® zaužije ob prvih znakih bolezni ali zastrupitvi.
EnteroZOO® je brez okusa in vonja, zaradi
česar ga živali zaužijejo brez kakršnihkoli
problemov. EnteroZOO® lahko doziramo
na različne načine; direktno v usta, vmešano v hrano ali krmilo, v posladek, vmešano
v zadostno količino vode in dozirano s plastično brizgo v ustno votlino, vmešano
z manjšo količino vode in dozirano s krmno črpalko itd.
Enostavno odmerjanje glede na vrsto in
težo živali:
(Splošno doziranje: 1 čajna žlička = 5 g =
1/2 vrečke, 1 zvrhana čajna žlička = 10 g =

1 vrečka, 1 jušna žlica = 15 g = 1 1/2 vrečke.
EnteroZOO® se ne absorbira in je popolnoma varen tudi ob nenamernem zaužitju
prevelikega odmerka.
• Psi in kužki: do 4 kg – 1/2 čajne žličke
1–3x dnevno; do 15 kg – 1 čajna žlička
1–3x dnevno; 15–50 kg – 1 zvrhana čajna
žlička 1–3x dnevno; nad 50 kg – 1 jušna žlica 1–3x dnevno. Dozirajte direktno v ustno
votlino, zmešajte s hrano ali priboljškom,
ali pa z ustrezno količino vode in dozirajte
s pomočjo plastične brizge.
• Mačke in mladiči: do 2 kg – 1/2 čajne
žličke 1–3x dnevno; nad 2 kg – 1 zvrhana
čajna žlička 1–3x dnevno. Dozirajte direktno v ustno votlino, zmešajte s hrano ali pa
z ustrezno količino vode in dozirajte s pomočjo plastične brizge.
• Zajci, morski prašički, dihurji itd.: 1/2
čajne žličke 1–3x dnevno; vmešajte direktno v manjšo količino vode za pitje ali pa
z ustrezno količino vode in dozirajte direktno v ustno votlino s pomočjo plastične
brizge.
• Hrčki, miši, podgane itd.: 1/3 čajne žličke 1–3x dnevno; vmešajte direktno v manjšo količino vode za pitje ali pa z ustrezno
količino vode in dozirajte direktno v ustno
votlino s pomočjo plastične brizge.
• Tropske ptice: 1 čajna žlička enkrat
dnevno, vmešajte v 10ml krmilne vode.
Vsak dan pripravite novo mešanico.
• Perutnina: 1 jušna žlica 2x dnevno, vmešajte v 1 l vode za pitje.

• Prašiči in prašički, živina in teleta, koze
in kozlički, ovce in jagnje, konji in žrebeta: 0,5 g na 1 kg telesne teže 3x dnevno,
vmešajte v zadostno količino vode in dozirajte v ustno votlino s pomočjo plastične
brizgalke.
Akutna driska
Prvo doziranje – začnite z dvojnim odmerkom, kateremu naj sledi enkraten odmerek ob vsakem odvajanju. Ko se driska
ustavi, je priporočljivo jemati EnteroZOO®
še 5 dni, po standardnih navodilih glede
na težo živali.
Hude zastrupitve ali intoksikacije
Prvo doziranje – dve standardni doziranji,
nato po eno standardno doziranje vsako
uro, skupaj 24 ur.
Profilaktično razstrupljanje
1 standardno doziranje 3x dnevno, v obdobju 10-14 dni.
Kožni nanos
EnteroZOO® se lahko uporablja tudi na prizadetih predelih kože v primeru okužb,
ekcemov, alergijskih kožnih reakcij, poškodb kože ipd. Nanesite debelo plast gela
na prizadeto območje. Ko se ta posuši, se
le ta sam odkruši, ali pa ga bo žival polizala. V takih primerih priporočamo peroralno in zunanjo uporabo.
Priporočljivo trajanje jemanja
V primeru akutne zastrupitve priporočamo
uživanje izdelka EnteroZOO® 3–5 dni.
V primeru neprekinjene izpostavljenosti
strupenim snovem ali alergenom, je priporočljivo jemanje izdelka 2–3 tedne.

3. Kaj se zgodi, če se pozabi vzeti
odmerek izdelka EnteroZOO®?
Nevarnosti ni nobene. Nadaljujte z normalno uporabo izdelka EnteroZOO®.

4. Kakšni so možni stranski učinki
ob jemanju EnteroZOO®?
V redkih primerih se lahko pojavi zaprtost.

5. Uporaba izdelka EnteroZOO®
pri breji in dojenju
EnteroZOO® se lahko uporablja med brejo
in dojenjem.

6. Kaj se zgodi, če se pomotama
zaužije večji odmerek izdelka
EnteroZOO®?
O primerih prevelikega odmerjanja niso
poročali. Živali in njihovi mladiči EnteroZOO® v večjih dozah dobro prenašajo.

7. Dodatne informacije
Sestava: Polimetilsiloksan polihidrat – 60 %,
prečiščena voda – 40 %.
EnteroZOO® ne vsebuje sladkorja, umetnih
sladil, laktoze, glutena, maščob,
barvil, okusa in konzervansov.
Pakiranje: Peroralna suspenzija, tuba 100 g,
vrečke 10 g (paket 15 vrečk).
Opozorilo: Pred odprtjem tubo dobro
pretresite. Ob stiskanju gela EnteroZOO® iz
tube, se lahko pojavi malo tekočine.

Shranjevanje: Hranite pri temperaturi nad
4 °C, nedosegljivo otrokom. Po odprtju
tubo dobro zaprite, da s tem preprečite izsušitev. Ne zmrzujte!
Uporabno do: Navedeno na embalaži. Ne
uporabljajte, če je embalaža poškodovana.

KORISTNE INFORMACIJE O UČINKU IN DELOVANJU
EnteroZOO®
Prebavni trakt igra pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja zaradi naslednjih
razlogov:
• dovaja telesu vse potrebne hranilne snovi
• je ena izmed poti, preko katere se iz organizma odvajajo izločki in strupi
• ima najpomembnejši vpliv na imunski sistem in deluje kot varnostna pregrada

Povzročitelji okvare zdravja in bolezenjski simptomi

Proizvajalec:

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

Generalni uvoznik za Slovenijo:

Intenzivni vdor povzročiteljev infekcijskih bolezni, strupov, alergenov in ksenobiotikov
(pesticidi, radionuklidi, soli težkih kovin) v prebavni trakt, vodi do razvoja želodčnih in
prebavnih infekcij, zastrupitev in alergijskih reakcij.
Med delovanjem telesa se v organizmu tvorijo škodljivi in strupeni presnovki. Nekateri izmed
njih nato vstopijo v črevesje in se po naravni poti skupaj z blatom odstranijo iz telesa, nekatere
škodljive snovi pa se lahko ponovno absorbirajo v krvni obtok, ter preko jeter zapadejo v
enterohepatično kroženje.
Najpogostejši simptomi akutne zastrupitve so driska, alergije in povišana telesna
temperatura.
Dolgoročni vpliv manjših koncentracij endogenih in eksogenih strupov, vodi do kronične
intoksikacije in je posledično vzrok za nastanek drugih bolezni pri živalih.
Pomemben korak do okrevanja, optimalnega zdravja in dolge življenske dobe pri živalih je,
odstranitev strupov in mikroorganizmov, ki povzročajo bolezni iz prebavnega trakta.  

EnteroZOO® učinkovito odstrani strupene snovi iz organizma in izboljša zdravje
in dobro počutje.

www.enterozoo.si

Revizija besedila: 07/2014.

Zdravilna aktivna učinkovina v izdelku EnteroZOO® je polimer na osnovi organskega silicija:
polimetilsiloksan polihidrat (hidrogel metilsilicijeve kisline), ki ima porozno in želatinasto
strukturo.
EnteroZOO® je sposoben selektivne adsorbcije, katera je omogočena zaradi velikosti svojih
por. Te pore omogočajo izdelku EnteroZOO® selektivno vezavo škodljivih snovi na svojo
površino, hranljivih snovi pa ne veže. Selektivno razstrupljanje pripelje do bistvenega
izboljšanja splošnega zdravja, urejene prebave, povišanja odpornosti proti infekcijskim
okužbam, ter s tem pomaga organizmu živali, da deluje optimalno.
EnteroZOO® veže nase patogene bakterije, toksine in tudi rotaviruse. Posledica tega je, da
vzpostavi pogoje za rast normalne mikroflore in obnovi naravno odpornost organizma.
EnteroZOO® pa nase ne veže hranilnih snovi in vitaminov, kalcija in drugih hranilnih snovi in
se ga lahko daje živali tudi daljše obdobje.
EnteroZOO® je popolnoma varen izdelek in se ga zato lahko dozira tudi mladičem in brejim
živalim.

Dietetični veterinarski izdelek
Odobreno s USKVBL homologacijo 080/10/C

Embalažni letak
Gel za razstrupljanje

Entero

ZOO

Peroralna suspenzija

Prosimo vas, da pazljivo preberete informacije in
si shranite navodila o uporabi, saj vsebujejo koristne informacije izdelka EnteroZOO®, katera je
potrebno upoštevati. Morda jih boste kasneje ponovno potrebovali. V primeru dodatnih vprašanj
pokličite: 01/256 13 42(43) ali pa se posvetujte
z veterinarjem.

1. Kaj je EnteroZOO® in za kaj se
ga uporablja?
EnteroZOO® je inovativni prebavni adsorbent (enterosorbent) za vezavo toksinov,
škodljivih snovi, patogenov in alergenov
v prebavnem traktu in njihovo izločanje iz
telesa.

Glavni učinki EnteroZOO®:
• Blaži in preprečuje toksične in alergijske
reakcije;
• pomaga ustaviti drisko in skrajša trajanje
le te;
• odpravlja simptome prebavnih motenj;
• pomaga pri vzpostavitvi normalne črevesne mikroflore;
• ščiti sluznico prebavil in pripomore k hitrejšemu celjenju njenih poškodb in razjed;
• zmanjša toksično obremenitev jeter in
ledvic.

