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Ved mave-tarmproblemer hos hunde og katte



Såfremt dyrets almentilstand ikke er 
væsentligt påvirket, kan man godt se 
tiden an et par dage. Det er dog 
vigtigt at sikre sig, at dyret indtager 
væske i normal mængde.

Det anbefales at tilføre dyrets 
drikkevand et produkt, der bidrager 
med energi og elektrolytter til 
opretholdelse af væskebalancen i 
kroppen. Aptus® Nutrisal indeholder 
blandt andet glukose og 
maltodextrin.

Man kan give dyret et produkt, som 
bidrager til at bremse diarréen. 
Aptus® Attapectin indeholder 
attapulgit og pektin. Attapulgit binder 
og fjerner forgærings-produkter og 
andre stoffer, der udskilles af tarm-
bakterier og forstyrrer balancen i 
mave-tarmkanalen. Pektin beskytter 
en irriteret tarmslimhinde. 

Hvis din hund eller kat har fået en let 
mave-tarmforstyrrelse, evt. med løs 
afføring eller opkast, så bør du fodre 
med skånekost i mindre portioner ad 
gangen.

Vær opmærksom på, at især mange 
katte er lactose-intolerante, og 
dermed kan få dårlig mave af mælke-
produkter.

MAVE OG TARM

Ved forebyggelse af mave-
tarmproblemer skal man huske på, at 
hunde og katte ikke har det samme 
behov for at variere deres kost, som 
vi mennesker har. Når man har 
fundet et foder, som hunden eller 
katten trives med, bør man blive på 
denne kost og undlade forandringer. 

I de senere år har der været forsket 
meget omkring probiotika 
(mælkesyre-bakterier), og der er 
fundet områder, hvor man mener, at 
det har en stor positiv effekt. Man 
kan nedsætte risikoen for ubalance i 
tarmfloraen ved at tilføje probiotika 
som tilskud til kosten. For eksempel 
kan man med fordel give probiotika i 
forbindelse med antibiotika-
behandling.  

Har dit dyr ofte diarré, kan det være 
udtryk for sygdom, og dyret bør tilses 
af en dyrlæge. Har dyret lav 
temperatur, feber, blodig diarré, 
smerter eller kramper, eller hvis 
diarréen varer mere end 2-3 dage, 
skal dyrlægen straks kontaktes. Ved 
diarré hos hvalpe og killinger, ældre 
dyr eller dyr med kronisk sygdom bør 
dyrlægen kontaktes tidligt i forløbet.

Når diarré overrasker
En pludselig indsættende mave-
tarmforstyrrelse kan være forårsaget 
af smitte med virus, bakterier eller 
indtagelse af "affald" eller andet 
uhensigtsmæssigt foder/vand. 



Genopretter væske- og elektrolytbalan-
cen hos hund og kat.

Produktbeskrivelse
Aptus® Nutrisal er et produkt til gen- 
oprettelse af væske- og elektrolytba-
lancen hos hund og kat. Produktet er i 
pulverform og skal blandes med vand. 
Aptus® Nutrisal indeholder glukose og 
maltodextrin, der skal bidrage med 
energi og elektrolytter til at opretholde 
væskebalancen i kroppen. 
En færdigblandet opløsning er klar, uden 
farve eller speciel smag, hvilket gør at 
hunden og katten drikker det frivilligt. 
Ved diarré, hvor der tabes store mæng-
der væske, kan resultatet blive væske-
mangel (dehydrering), hvis væsketabet 
ikke erstattes.

Anvendelse
• Mave-tarmlidelser hvor der er

væsketab
• Høje temperaturer, varme sommer-
   dage, transport i en varm bil

Indhold
Glukose 60%, Natriumbikarbonat 3,4%, 
Maltodextrin 30,9%, Natriumklorid 2,3%, 
Kaliumklorid 3,4%

Brugsanvisning
Aptus® Nutrisal pulver blandes med vand 
og tilbydes som drikkevand med fri adgang. 
Hvis hunden eller katten ikke drikker    

• Ved mave-tarmlidelser i form af akut
diarré kan man med fordel supplere
med Aptus® Attapectin tabletter for at
bremse den akutte diarré.

APTUS
®
 NUTRISAL

Pakning

180 g pulver. Et målebæger indeholder 
25 g.

frivilligt, kan man indgive små doser ad 
gangen i mundvigen ved hjælp af en ren 
plastsprøjte.

Dosering
Et målebæger (25g) Aptus® Nutrisal 
pulver blandes med 1 liter rent vand.  
Giv hunden/katten fri adgang til denne 
blanding, så den kan drikke ved behov.
Færdigblandet Aptus® Nutrisal bør 
bruges indenfor et døgn. Pakningen giver 
i alt 7 liter færdigblandet væskedrik.

Bemærkninger
Hvis hunden eller katten ikke får det bedre 
eller tilstanden forværres, skal dyrlægen 
kontaktes.



• Ved foderændring
• Ved antibiotikabehandling og/eller

behandling med andre lægemidler, der
kan påvirke mave-tarmkanalen

• Under jagtperioden, i træningssitu-
ationer, udstillinger og miljøændringer i
det hele taget

Brugsanvisning
Aptus® Aptobalance anvendes dagligt i 
mindst 5-10 dage for at stabilisere tarm-
floraen. Pulveret blandes i foderet eller 
blandes op med vand og gives direkte 

i munden f.eks. ved hjælp af en  plast-
sprøjte.

Bemærkninger
• Såfremt hundens/kattens tilstand

ikke bedres eller tilmed forværres skal
dyrlægen kontaktes.

• Ved kortvarige fordøjelsesproblemer
med løs afføring kan man med fordel
supplere med Aptus® Attapectin
tabletter, som kan bidrage til at
bremse tilstanden

• Hvis hunden/katten har tabt større
mængder væske, bør man overveje at
give et rehydreringsprodukt f.eks.
Aptus® Nutrisal.

APTUS
®
 APTOBALANCE

Stabiliserer tarmfloraen.

Produktbeskrivelse
Aptus® Aptobalance er et Probiotika 
(mælkesyrebakterier), som bidrager til 
at stabilisere tarmfloraen og anbefales 
til hunde og katte med ”følsom mave”. 
Mælke-syrebakterierne er indkapslede 
for 
at sikre, at de når frem til det sted i 
tarmen, hvor de gør størst nytte for at 
stabilisere mikrofloraen. Pektin bidrager 
til at beskytte tarmslimhinden. Havtang 
indeholder vigtige sporemner og vita-
miner.

Indhold
Enterococcus faecium (DSM10663/
NCIMB 10415) 4b1707: 0,5X109 
CFU/g. 
Hver pose indeholder: 1,5* 109 CFU. 
Havtang-mel og pektin.

Anvendelse

Dosering Dosering/dag Behandl.tid

Kat/Hund < 10 kg 1/2 - 1 pose 5-10 dage

Hund 10-20 kg 1-2 poser 5-10 dage

Hund > 20 kg 2-3 poser 5-10 dage

Pakning 

30 poser á 3 gram pulver i hver pose.



Kan bremse lette mave-tarmproblemer 
(løs afføring).

Produktbeskrivelse
Aptus® Attapectin anvendes ved kortvarige 
mave-tarmforstyrrelser (”løs afføring”) hos 
hund og kat. Aptus® Attapectin indeholder 
de aktive ingredienser attapulgit og pektin. 
Attapulgit  binder og fjerner forgærings-
produkter og andre stoffer, der udskilles 
af tarmbakterier og forstyrrer balancen 
i mave-tarmkanalen . Pektin lægger sig 
som en beskyttende gelé på den irriterede 
tarmslimhinde.

Anvendelse
• Kortvarige mave-tarmforstyrrelser hos

hund og kat
• Fordøjelsesproblemer f.eks. i

forbindelse med udstilling,
konkurrencer eller jagt

Indhold
Attapulgit, pektin (E 440) og hjælpestof-
fer. Laktosefri.

Brugsanvisning
Aptus® Attapectin tabletterne kan 
gives til fastende dyr, direkte i munden 
eller opblandes i kosten. Ved behov kan 
tabletten knuses og opblandes i vand.

Bemærkninger
Såfremt hunden eller katten ikke får det 
bedre eller tilstanden forværres, skal 
dyrlægen kontaktes.

• Attapulgit kan ved langvarig brug
binde sig til gavnlige stoffer som
vitaminer og jern. Derfor bør man
kun anvende Attapectin tabletter i
max 3 dage.

• Samtidig med behandlingen skal
det sikres, at dyret får dækket sit
væskebehov (mindst 0,5-1 dl/kg/
dag). Man kan med fordel kombin-
ere behandlingen med et energi- og
elektrolyt tilskud i form af Aptus®

Nutrisal.

APTUS
®
 ATTAPECTIN

Dosering Tabl. Behandl.tid

Hund < 10 kg 1 2-3 gange dgl. i 2-3 dage

Hund 10-20 kg 1-2 2-3 gange dgl. i 2-3 dage

Hund > 20 kg 2-3 2-3 gange dgl. i 2-3 dage

Katte 1 2-3 gange dgl. i 2-3 dage

Pakning
30 tabletter 



APTUS
®
 RECONVALESCENT 

DOG

Tilskud med højt energiindhold og vigtige 
aminosyrer til hund. 

Produktbeskrivelse
Aptus® Reconvalescent Dog er et 
koncentreret fodertilskud i pastaform 
tilpasset hundens behov. Pastaen er let 
fordøjelig, indeholder vigtige aminosyrer 
og har et højt energiindhold.

Anvendelse
Reconvalescent kan erstatte foder i 
kortere perioder ved manglende appetit 
og nedsat energioptag, f.eks. ved dårlig 
mave eller efter operation. 

Indhold
Olivenolie 40 %, proteinhydrolysat 
10 %, maltodextrin 2 %, lakseolie 
(smagsstoffer)  Pr.  1 gram pasta: Tyrosin 
10 mg,  Glutamin 10 mg,  Fenylalanin 6 mg, 
Betaglukaner 3 mg, Arginin 4 mg,  C-
vitamin 10 mg,  Vitamin B6 9 μg,  Selen 0,4 
μg, Magnesiumsulfat 0.8 mg.               
Energi: 3180 kJ (760 kcal)/ 100 g.

Brugsanvisning
En tube (100 g) dækker det daglige behov 
for en hund på 30 kg (3,5 ml/kg 
kropsvægt). Dosis fordeles over flere 
portioner på en dag, og gives direkte i 
munden eller blandes i lidt foder. Kan 
gives i 7-14 dage efter behov.

Pakning 
Tube med 100 g.

Bemærkninger
Konsultér dyrlægen inden 
Reconvalescent anvendes til 
drægtige tæver, hvalpe under 
4 måneder eller ved længere 
tids anvendelse til hunde med 
lever- og nyrepeoblemer.

Opbevaring/holdbarhed 
Opbevares i original pakning 
ved stuetemperatur. 
Holdbarhed efter åbning:       
4 dage i køleskab.



APTUS
®
 RECONVALESCENT 

CAT

Tilskud med højt energiindhold og 
essentielle aminosyrer til kat.

Produktbeskrivelse
Aptus® Reconvalescent Cat er et 
koncentreret fodertilskud i pastaform 
tilpasset kattens behov. Pastaen er let 
fordøjelig og indeholder essentielle 
aminosyrer, essentielle fedtsyrer, vigtige 
vitaminer og energi i form af kyllingefedt.

Anvendelse
Reconvalescent kan erstatte foder i 
kortere perioder ved manglende appetit 
og nedsat energioptag, f.eks. ved dårlig 
mave eller efter operation.

Indhold
Kyllingefedt 51 %, gedemælk 20 %, 
glukose 13 %, hydrolyseret protein 10 %, 
glycerolmono/distearat. Pr. 1 gram 
pasta: Taurin 8,33 mg, L-carnitin 8,33 
mg, Arginin 3,33 mg, Vitamin A 26,64 IU, 
Vitamin B1 0,066 mg, Vitamin B3 0,167 
mg, Vitamin B6 0,1 mg, Vitamin K 0,0001 
mg, Vitamin E 5 mg.                      
Energi: 1686 kJ (402 kcal)/60 g.

Brugsanvisning
En halv tube (30 g) dækker det daglige 
behov for en kat på 4 kg (5 ml/kg 
kropsvægt). Dosis fordeles over flere 
portioner på en dag, og gives direkte i 
munden eller blandes i lidt foder. Kan 
gives i op til 7 dage.

Pakning 
Tube med 60 g.

Bemærkninger
Konsultér dyrlægen inden 
Reconvalescent anvendes til 
drægtige katte, killinger under 4 
måneder eller ved længere tids 
anvendelse (dvs. > 1 uge) til katte 
med lever- og nyreproblemer.

Opbevaring/holdbarhed 
Opbevares i original pakning ved 
stuetemperatur. 
Holdbarhed efter åbning: 
4 dage i køleskab.
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Klinikkens stempel

Et sygt dyr skal altid tilses af en dyrlæge. Men med daglig pleje kan 

man selv gøre meget for at bidrage til hundens/kattens sundhed. 

Aptus-serien fra Orion Pharma er udviklet til dette formål.

Besøg gerne Aptus-hjemmesiden:

www.aptuspet.com

healthy pets are happy pets 




