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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 

 

Názov vet. prípravku : Nutribound for dogs 

 

Výrobca :  Viyo International NV, Belgicko.  

 

Držiteľ rozhodnutia :  Viyo International NV, Belgicko. 

 

Zloženie :  

 

Arginín Aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého, má dôležitý význam 

pre imunitné funkcie, hojenie rán a bunkové delenie 

Taurín Organická látka s antioxidačnými vlastnosťami, nepostrádateľná 

pre kardiovaskulárny systém; má dôležitú funkciu pro kostrové 

svalstvo, sietnicu a centrálny nervový systém 

Glutamín Je dôležitý pre zachovanie integrity gastrointestinálneho traktu a 

imunitný systém 

Esenciálne mastné kyseliny 

(Omega 3 a Omega 6) 

Tieto mastné kyseliny sú vyžadované pre biologické procesy, ako 

je tvorba fosfolipidov a sterolu, stavebných blokov pre rast a 

opravy buniek a pre syntézu prostaglandínov, leukotrienov a 

tromboxanov   

Prebiotiká (Inulín, 

Oligofruktóza) 

Prebiotiká sú prírodné rozpustné vlákna prítomné v nízkych 

koncentráciách v mnohých rastlinách, ktoré v tráviacom systéme 

stimulujú rast a aktivitu zdraviu prospešných baktérií   

Vitamíny Životne dôležité organické zlúčeniny pre organizmus, získavané z 

potravy alebo špecifických doplnkov 

  Bez umelých konzervantov a farbív. 

 

Popis vet. prípravku : Mliečne zakalená svetlohnedá tekutina. 

 

Druh a kategória 

zvierat : Psy.  

 

Charakteristika : Ochutený perorálny roztok pre psy. Komplex základných zložiek živín 

podporujúcich skorú a postupnú rekonvalescenciu psov.  

 

Oblasť použitia . Nutribound poskytuje psom základné živiny, ktoré sa odporúčajú 

podávať zvieraťu v období rekonvalescencie už od veľmi skorej fázy. 

Nutribound je vysoko stráviteľný tekutý prípravok vhodný na okamžité 

použitie, ktorý stimuluje chuť do žrádla a pitia až do návratu k 

obvyklému stavu 

 

Spôsob použitia : Pri prvom použití otvorte fľašu, odšróbujte biely uzáver 

a odstráňte bezpečnostnú fóliu.  

 1/ Pred použitím pretrepať. Sedimentácia je bežným 

javom.  

 2/ Podávané množstvo:  V prípade pochybnosti o stave zvieraťa sa 

odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára. 

 

 Nutribound je možné podávať samostatne, s vodou alebo naliaty na 

krmivo. Voda by mala byť stále k dispozícii. 



 Priloženú odmerku použite na presné dávkovanie Nutriboundu podľa 

tabuľky: 

 

Hmotnosť zvieraťa 

(kg) 

Množstvo Nutriboundu 

(ml / deň) 

 0 – 10 15 - 30 ml 

10 – 20 30 - 50 ml 

> 20 50 - 70 ml 

 Táto tabuľka je orientačná.  

 

 Nutribound možno podávať po celé obdobie rekonvalescencie, od prvej 

fázy až do návratu ku obvyklej strave.  Odporučený protokol je rozdelený 

na 3 fázy: 

 
1 - Zahájenie: už od prvých hodín rekonvalescencie je možné podávať 

psovi Nutribound, ktorý mu zaistí rehydratáciu a dodá základné živiny.  

2 - Pokračovanie: po 48 hodinách je potrebné začať podávať krmivo. Na 

zvýšenie tolerancie u silne postihnutých zvierat sa okrem Nutriboundu 

odporúča súbežne podávať malé a opakované dávky vysoko energetických a 

stráviteľných živín (napr. Nutri-plus gél od Virbacu).  

3 - Prechod: Nutribound je možné podávať s obvyklým krmivom, kedy 

pomáha zvieraťu vrátiť sa ku svojim bežným stravovacím zvyklostiam.  

 

Tekutá forma umožňuje kŕmenie aj pomocou striekačky alebo sondy. 

 

 

 

 

 

Veľkosť balenia : 3 x 150 ml. 

 

Spôsob uchovávania : Uchovávať pri izbovej teplote. Po otvorení uchovávať v chladničke 

a spotrebovať do 7 dní. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

 

Čas použiteľnosti : 3 roky od dátumu výroby. 

 

Označenie : Len pre zvieratá! 

 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 

Piktogram 

striekačka 


