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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 

 

 

Názov vet. prípravku : Aptus
®
 APTO – FLEX sirup 

 

Výrobca :  Orion Corporation, P. O. Box 65, FI-02101 Espoo, Fínsko.  

 

Držiteľ rozhodnutia :  Orion Corporation, P. O. Box 65, FI-02101 Espoo, Fínsko. 

 

Zloženie : Hydrolyzovaný kolagén 14000 mg, MSM (metylsulfonylmetán) 1000 

mg, Glukozamín sulfát 800 mg, Chondroitín sulfát 400 mg, Kyselina 

hyalurónová 140 mg, Brusnicový extrakt (Vaccinium Macrocarpon Fruit 

Extract) 100 mg.  

  Obsah živín  

  Obsah na 100 ml:  Proteín 14%, Sacharidy 35%,Tuky 0%, Voda 46,7%  

a Popol 0,6%. 

  Doplnkové látky:  

  Invertný sirup 70% 50 g, Kyselina citrónová 1,12g, Karamel 0,5 g, 

Sorban draselný 0,13 g. 

  Energetická hodnota: 843,8 kJ. 

 

Popis vet. prípravku : Sirup hnedožltej farby. 

 

Cieľový druh zvierat : Pes a mačka. 

 

Charakteristika : Veterinárny nutričný doplnok. Solubilné chondroprotektívum nového 

typu, založené na ideálnej kombinácii tradičných substancií používaných 

pre podporu chrupaviek a väzov (glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, 

MSM), ku ktorým je pridaná vysoko účinná kyselina hyalurónová. 

- Kyselina hyalurónová – je hlavná súčasť kĺbovej 

synoviálnej tekutiny, zabezpečuje mäkkosť, pružnosť 

a väzkosť chrupaviek 

- Kolagén – je zdrojom stavených a ochranných výživných 

aminokyselín kĺbových chrupaviek 

- MSM – je prírodným zdrojom organickej síry, pôsobí 

najmä ako silný antioxidant 

- Chondroitín sulfát – je základnou zložkou kĺbových väzov 

a má protizápalové účinky 

- Glukosamín sulfát – je súčasťou kĺbových väzov, je 

prevenciou rozvoja osteoartritídy. 

 

Oblasť použitia : Pre psy a mačky – výživa a regenerácia chrupaviek a väzov v kĺboch. 

  Preventívne podávanie: U veľkých psov, u športujúcich psov, u starších 

zvierat, šteniat rýchlo rastúcich plemien psov – výživa, ochrana 

a regenerácia chrupaviek a väzov v kĺboch, zlepšenie pohyblivosti, 

prevencia artritídy. 

  Terapeutické podávanie: Po chirurgických ortopedických zákrokoch, pri 

dyspláziách kĺbov, pri osteoartritídach, bolestiach pohybového systému – 

urýchlenie a podpora hojenia, zníženie bolestivosti pri pohybe, zlepšenie 

pohyblivosti kĺbov, spomalenie progresu artrózy. 

 

Dávkovanie : Pes 



  0 – 10 kg   2,5 ml 

  10 – 20 kg   5 ml 

  20 – 40 kg   10 ml 

  40 – 60 kg   15 ml 

  Pre upresnenie dávkovania a pre iné hmotnostné kategórie používajte 

dávku 5 ml/ 20 kg telesnej hmotnosti. Doba podávania závisí na indikácii 

a efekte veterinárneho prípravku APTO – FLEX. Pri preventívnom 

podávaní podávajte 3 mesiace, ďalší mesiac vynechajte a potom kúru 

zopakujte. Pri terapeutickom podávaní používajte APTO – FLEX trvalo. 

  Mačka   2,5 - 5 ml na mačku. 

 

Poznámka : Celková dávka by mala byť rozdelená do viacerých menších dávok (2 – 3 

dávky) a podaná priamo do dutiny ústnej alebo zamiešaná do krmiva. 

Pred použitím pretrepať.  

 

Spôsob uchovávania : Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávajte na suchom mieste 

v originálnom obale pri izbovej teplote (do 25°C). Po otvorení 

spotrebujte do 3 mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným 

svetlom. Spotrebujte do dátumu uvedenom na obale. 

 

Veľkosť balenia : 200 ml (obsahuje aplikátor), 500 ml (obsahuje odmerku). 

 

Čas použiteľnosti : 2 roky od dátumu výroby. 

 

Označenie : Len pre zvieratá! 

 

 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 

 

 


