
ATTAPECTIN® ТАБЛЕТКИ 

Минерална добавка за кучета и котки при временни храносмилателни разстройства. 

Активните съставки на Атапектин – атапулгит и пектин, предпазват стената на стомашно – 
чревния тракт, като трайно свързват бактериалните токсини и натрупаните вредни продукти в 
резултат на ферментационни процеси в червата, и ги пренасят през целия интестинум.  

При продължителна употреба, атапулгит и пектин  могат да свържат и полезни агенти като 
активни съставки на лекарства, витамини и желязо. Поради тази причина се препоръчва 
Атапектин да се дава не по-рано от 3 часа след  приложено лечение.     

Опаковка: пластмасова кутия от 30 таблетки по 0,7 гр.  

 

Хранителен състав: Сухо вещество 94 %, Сурови мазнини 1,7%, Сурови влакнини 35%, Пепел 47%  

 

Състав: Attapulgite 49,6%, помощните вещества 41,6%, Пектин (Е 440) 8.8%.  

Хранителният състав се отчита с точност до + / - 15%. 

 

Инструкции за употреба 

Атапектин се използва при временни разстройства на храносмилателната система при кучета и котки. При такива състояния е 

необходимо пациентите да приемат достатъчно количество течности (най-малко 50 до 100 мл /кг /на ден),  вода или за 

предпочитане електролитен разтвор (Nutrisal®). Нуждата от течности се повишава в случаи на повръщане и/или тежко 

протичаща диария.    

 

Дозиране и начин на приложение 

  Табл.   Прием на ден   Продължителност на лечението 

Малки кучета (под 10 kg) 1   2–3   2–3 дни 

Средни кучета (10-20 kg) 1–2   2–3   2–3 дни 

Големи кучета (над 20 kg) 2–3   2–3   2–3 дни 

Котки 1   2–3   2–3 дни 

 

При необходимост таблетките могат да бъдат стрити предварително или да се разтворят във вода. Една таблетка е 0.7 g.    

 

Внимание: Незабавно потърсете Вашия ветеринарен лекар, ако симптомите на диария продължават или състоянието на 

животното се влошава.     

 

Годност: 3 години от датата на производство.  

 

Съхранение: Да се съхранява при стайна температура (15-25 °C) на сухо място. Да се съхранява на място, недостъпно за 

деца.  

 

 

 

 

 

 

 

Производител: ORION CORPORATION, P.O.Box 65, FINLAND - 02101 Espoo αFI21110000 

Дистрибутор за България: “ВЕТ-ТРЕЙД” ООД, Стара Загора, Тел: +359 42 636 858; E-mail: info@my-vet-trade.com 

 


