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Sindirim sisteminde seçici bir filtre görevi görerek toksinleri, bakterileri, virüsleri ve 
alerjenler gibi zararlı patojenleri tutarak sistemden uzaklaştırır ve bağırsak florasının 

dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Alerjenler, toksinler ve patojen 
bakteriler gibi zararlı maddeler 
hastalıkların oluşmasına ve genel 
sağlık durumunun bozulmasına neden 
olur.

Zoosorb farklı boyutlardaki toksinleri ve 
alerjenleri adsorbe eder (yüzeyine 
bağlar) ve değişik intoksikasyon 
(zehirlenme) ve alerjilerle mücadelede 
etkilidir.

5 günlük kullanımla Zoosorb sadece 
zararlı bakterileri yok ederek faydalı 
mikroelementlerin kalmasını sağlar.

Zoosorb bağırsakta (intestin) zararlı 
bakterileri adsorbe ederek vücuttan 
atılmasını sağlar.



Kötü çevre koşulları, dengesiz beslenme, uygun olmayan biçimde ya da 
yanlış ilaç kullanımı evcil hayvanların, çiftlik hayvanlarının ve kümes 
hayvanlarının temel sağlık değerleri üzerinde negatif etkiye sahiptir.

NEDEN ZOOSORB?
Etkisi kanıtlanmış, güvenli ve piyasadaki 
diğer sorbentlerle karşılaştırıldığında en 
yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir. 
Yavrular, hamile ve emziren dişiler için de 
uygundur. Bulaşıcı hastalıklara neden olan 
organizmalar, toksinler ve ağır metalleri 
adsorbe ederek sindirim sisteminden dışarı 
atar. Mikro partiküller, sindirim kanalında 
gözenekli olmayan üç boyutlu yapılar 
oluşturur.

Bu nedenle; 
- Farklı yapıdaki alerjenlerin ve toksinlerin 
azami emilimini sağlar.
- Mikroorganizmaları etkili şekilde bağlar.
(1gr zoosorb başına 10 milyar mikrobik 
hücre)
- Aktif karbona göre 50 kat fazla bağlama 
yüzeyine sahiptir.

ZOOSORB HAKKINDA
Zoosorb nedir? 
Veteriner yem katkısıdır.
İçeriği : %100 silikon dioksit (Amorf SiO2)

Toksik değildir, sindirim sistemine zarar 
vermez, sistemden kolaylıkla dışarı atılır, iyi 
emilime sahiptir ve intestinal sistem 
dengesi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Zoosorb, toksinleri, alerjenleri ve zararlı 
metabolik ürünleri kendine bağlar ve dışarı 
atılmasını sağlar.

Hastalıkların daha oluşmadan bünyeden 
uzaklaştırılmasını sağlar. 

Sindirim sisteminde seçici bir ≈ltre görevi 
görerek toksinleri, bakterileri, virüsleri ve 
alerjenler gibi zararlı patojenleri tutarak 
sistemden uzaklaştırır ve bağırsak florasının 
dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Zoosorb nasıl kullanılır?
Zoosorb, önceden belirlenmiş bir oranda 
suyla karıştırılır (dozlama tablosuna 
bakınız) ve süspansiyon, hayvanlara plastik 
şırıngayla doğrudan ağız içine uygulanır 
veya besleme suyuyla karıştırılır.  İlk ishal 
veya zehirlenme belirtilerinin görünmesiyle 
almanızı tavsiye ederiz.

Zoosorb un yapısı?
Enterosorbent Zoosorb, yüksek oranda 
dağılmış bir silikadır. Şeker, tatlandırıcılar, 
glüten, yağlar, renklendiriciler, tat vericiler 
ve koruyucular içermez. Zoosorb, mavimsi 
bir ton ile hidrofilik beyaz bir tozdur ve iyi 
protolitik özelliklere sahip yüksek ozmotik 
aktiviteye sahiptir.

Zoosorb‘un yuvarlatılmış parçacıkları, 
minimum 300m²/g'lık spesifik emme alanıyla 
0.09mm'dir. Zoosorb‘un aglütinasyon yeteneği 
10milyar mkr hücre/gramdır. Zoosorb, 
sadece toksinlere ve biyolojik olarak aktif 
maddelere değil aynı zamanda alerjenler, 
aşırı yaygın metabolitler (bilirubin, 
kreatinin, amonyak, kolesterol ve lipitler) ve 
ayrıca endojen zehirlenmenin gelişim 
süreçlerinde yer alan diğer ajanlar dahil 
antijenleri kolayca bağlar ve vücuttan 
çıkarır.

Zoosorb sindirim süreçleri, protein 
metabolizması ve azot dengesi üzerinde 
yararlı bir etkiye sahiptir. Zoosorb ayrıca 
homeostatik, iyileştirici ve dezenfekte edici 
etkilere sahiptir. 

Zoosorb kana karışmaz, karaciğer veya 
böbreklerden geçmez, gastrointestinal 
sistemin mukozası üzerinde zararlı bir 
etkisi yoktur. Zoosorb hiçbir katkı maddesi 
ve aroma içermez, alerjiye neden olmaz.

ZOOSORB’UN TASARLANMA AMACI
Zoosorb, sindirim sistemini detoksi≈ye 
etmek için kullanılır yavrular, hamile ve 
emziren dişiler dahil olmak üzere tüm evcil, 
çiftlik ve vahşi hayvanların tedavisi için 
uygundur.  Zoosorb sindirim bozuklukları, 
bulaşıcı ishal ve alerjiler için uygundur. 
Zoosorb gastrointestinal kanalın lümenindeki 
patojenik bakteriler, bakteriyel toksinler, 
antijenler, zehirler, ağır metal tuzları, 
radyonükleidler ve alerjenler dahil olmak 
üzere endojen ve eksojen toksik maddeleri 
bağlar, uygulamadan sonraki 12 saat içinde 
dışkı formuyla bünyeden atılır. Zoosorb 
ayrıca fazla miktarda bilirubin, üre, 
kolesterol, lipit kompleksleri ve ayrıca 
endojen toksikoz gelişiminden sorumlu 
metabolitler dahil olmak üzere diğer bazı 
metabolik ürünleri de adsorbe edebilir. 

Zoosorb çok güvenli ve çok hızlı çalışır etkisi 
birkaç dakika içinde belli olur.  

Zoosorb asitlere ve mide sularına karşı 
dayanıklıdır. 

Zoosorb‘un nötr ph'ı vardır.

ZOOSORB HANGİ 
DURUMLARDA KULLANILIR?
» Zehirlenme belirtileri görülen canlılarda 

» Kronik ishal, mide bulantısı, iştah kaybı 
gibi sindirim sistemi bozukluklarında.

» Alerji tedavisine yardımcı olarak bağışıklık 
sistemini desteklemekte.

» Antibiyotik tedavisinin zararlı etkilerini 
azaltmada

» Canlının genel direncinin yükseltilmesinde,

KONTRENDİKASYON
Zoosorb‘un kontredikasyonu yoktur. 
Komplikasyon ve yan etki bildirimi yoktur. 
Doz aşımı riski bulunmamaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ
Zoosorb, önceden belirlenmiş bir oranda 
suyla karıştırılır. Süspansiyon, hayvanlara 
plastik şırıngayla doğrudan ağız içine 
uygulanır veya besleme suyuyla karıştırılır.  
İlk ishal veya zehirlenme belirtilerinin 
görünmesiyle almanızı tavsiye ederiz.

DOZAJ, KULLANIM, HAZIRLAMA 
Zoosorb, ilaç kullanımından 1-2 saat önce 
hazırlanmış bir sulu süspansiyon formunda 
günde 2-3 kere hayvanlara verilir. 

Dâhili kullanım süspansiyonu Zoosorb‘un 
içme suyuyla karıştırılmasıyla oluşturulur.  
Tavsiye edilen oran, her 10 kg hayvan 
ağırlığı için yaklaşık 1 g Zoosorb‘dur.  

DEPOLAMA VE TAŞIMA
Zoosorb'u kuru ve karanlık bir yerde, 
çocukların ulaşamayacağı, 3-30 derece C'de 
orijinal ambalajında saklayın.  Zoosorb ile 
çalışırken kişisel hijyen ve güvenlik 
uygulamalarını takip edin.  Zoosorb kullanımı 
tamamen güvenlidir. Zoosorb’un cilt ile 
teması önemli değildir. Mukoza zarı ile 
teması halinde etkilenen bölgeyi ılık suyla 
durulayın, kasıtlı olarak solumayın. Zoosorb 
ile çalıştıktan sonra nemlendirici el kremi 
kullanmanız önerilir. 

RAF ÖMRÜ
Ambalaj üzerinde belirtilen üretim 
tarihinden itibaren 60 ay.  Açıldıktan sonra 
üç ay içinde tüketilmesi tavsiye edilir.


