
 
 

EnteroZOO®  a jeho využití ve veterinárním lékařství 
 
EnteroZOO® je inovativní enterosorbent, který má schopnost selektivní adsorpce, 

což je dáno určenou, předem nastavenou velikostí jeho pórů. To umožňuje, aby 

EnteroZOO® vázalo na svém povrchu škodlivé, nikoliv však užitečné látky. Selektivní 

detoxikace vede k rychlému zlepšení celkového zdravotního stavu, úpravě trávení, 

zvýšení odolnosti proti infekcím a napomáhá optimálnímu fungování organismu 

zvířete. Aktivní látkou v přípravku EnteroZOO® je polymerní organokřemičitá 

sloučenina, která má pórovitou strukturu a gelovitou konzistenci. Tento gel se 

nevstřebává do krve a je z těla vyloučen stolicí. 

EnteroZOO® velmi efektivně váže patogenní bakterie a jejich toxiny, jakož i rotaviry. 

V důsledku pak vytváří podmínky pro růst normální mikroflóry a pro obnovu lokální 

imunity. EnteroZOO®  předchází vzniku toxických a alergenních reakcí, chrání a 

podporuje hojení poškozené sliznice trávicího traktu. 

EnteroZOO® lze úspěšně použít při závažné otravě nebo intoxikaci, v případě 
akutního nebo chronického průjmu - bakteriálního či virového, u průjmů 
způsobených otravou z potravy nebo užíváním antibiotik. Také pomáhá při 
poruchách trávení, při chronickém onemocnění jater a ledvin doprovázeném jejich 
selháním. 
Dále se EnteroZOO® ukazuje jako skvělý prostředek při léčbě alergických a kožních 

onemocněních. Gel můžete aplikovat také lokálně na postižená místa při různých 

zánětech, ekzémech, alergických projevech, poranění kůže apod. Může být 

aplikován na neporušenou kůži stejně jako přímo na ránu v případech traumatického 

poškození tkání, při popáleninách a při chronických zánětlivých procesech.  

EnteroZOO® je také schopno vyřešit širší okruh problémů spojených s 
bakteriálními infekcemi, metabolickými poruchami a poruchami zažívací funkce, 
které často doprovázejí a komplikují průběh chirurgických zákroků.  

 
Gel mohou užívat i zdravá zvířata za účelem podpory obranného systému 

organismu, napomáhá zvýšení odolnosti organismu zvířete a podporuje zlepšení 

zdravotního stavu. 

EnteroZOO® je bez chuti a vůně, zvířata jej obvykle přijímají bez problémů a je určen 

pro přímou aplikaci do dutiny ústní zvířete nebo na kůži či sliznice. Díky 

hydrofobnosti svého povrchu a díky selektivitě nezpůsobuje poškození sliznic a 



neodvádí tělu potřebné látky. Gel tak může být užíván dlouhodobě,  může se 

podávat s jinými léky, ale je potřeba ponechat mezi užitím časový odstup cca 2 

hodiny. V případě akutních průjmů se doporučuje užívat EnteroZOO® až 6x denně po 

dobu 3-5 dnů.  

V případě závažné otravy nebo intoxikace podávejte první dávku v dvojnásobném 

množství a pak standardní dávku každou hodinu po dobu cca 24 hodin. V případě 

chronických průjmů, intoxikací nebo alergických onemocnění se doporučuje užívat 

přípravek po dobu 2-3 týdnů. Pro profylaktickou detoxikaci organismu zvířete 

podávejte 1 standardní jednorázovou dávku 3x denně po dobu 10-14 dnů. 

EnteroZOO® je bez vedlejších účinků, neproniká do tkání, spolu s adsorbovanými 

látkami odchází spolu se stolicí z organizmu. Může se bez obav podávat všem 

druhům zvířat, od exotického ptactva a drůbeže přes hlodavce, kočky a psy až po 

hospodářská zvířata. Je velice bezpečný pro březí samice i mláďata. 

Pohodlné a jednoduché užívání a rovněž dobrá snášenlivost a vysoká 
účinnost EnteroZOO® umožňují široké využití v komplexu léčebných opatření u 
zvířat.  
 


