Skupina: pomocné produkty

Cytovet

Doporučení veterináře:
Cytovet používám na enteritidy, gastritidy, colitidy
v kombinaci s Regavetem nebo Probiovetem. Jako
podpůrný preparát u nádorových onemocnění pro
prodloužení života zvířat. V kombinaci s Imunovetem
k lokálnímu ošetření infikovaných ran a urychlení hojení
rozsáhlých kožních defektů. Obsah tobolek lze rozpustit
v 500 ml vody a poté použít k výplachu očí, je účinný při
terapii herpesvirové keratokonjunktivitidy u koček
a různých druhů konjunktivitid u všech druhů zvířat.
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Cytovet
Popis
Regenerační přípravek s výjimečnými detoxikačními schopnostmi. Obsahuje vysokomolekulární
huminové kyseliny, kyselinu jantarovou a silymarin. Vhodně působí při neutralizaci nebo odstranění
toxinů ze zažívacího traktu a přilehlých tkání. Pozitivní vliv lze očekávat i při onemocněních
pohybového aparátu, při artrózách a degeneraci kostí a kloubů.

Použití
[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
» Humáty vychytávají všechny chemicky nejaktivnější látky = toxiny.
» Nejuniverzálnější (od odstranění toxických metabolitů nebo volných radikálů až po záněty kloubů).
» Prevence všech postižení s nastupujícím stářím zvířete [Regavet].
» Otravy (těžké kovy) [Fytovet].
» Protizánětlivý účinek v zažívacím traktu – neutralizace mediátorů zánětu [Regavet].
»	Tlumí růst nádorů, zabraňuje tvorbě metastáz – neutralizace růstových stimulátorů nádoru
[vyživovaný krví, karcinom – Korovet, ostatní, sarkomy – Regavet].
» Při hnisání – neutralizuje produkty hnisání [Imunovet].
» Protivirové a antibakteriální účinky (pokud původce obsahuje exotoxiny) [Virovet, Kingvet].
» Alkalizace tkání, odstranění kyselých metabolitů, a tím únavy [Fytovet].

Vnější použití

Upozornění

»	Protizánětlivý účinek.
»	Záněty oka až po vřed rohovky (zředěný).
»	Hnisavé rány [Imunovet].
»	Pod obvazem urychlí očistu rány – podpoří očištění rány [Imunovet].
»	Možné použít pro omývání, výplachy.
»	Těžké záněty zvukovodu (zředěný).

Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zajistěte dostatečný přísun vody.
Ukládejte mimo dosah dětí!

Složení
V 1 tobolce: Humát draselný (492,8 mg), želatina, silymarin (55 mg), kyselina jantarová (2,2 mg).

Doporučené dávkování
PODÁVEJTE NEJDÉLE TŘI TÝDNY TAKTO:
Drobným zvířatům do 2 kg: 1 tobolku denně;
Zvířatům od 2 do 50 kg: 1 až 2 tobolky 2x denně;
Zvířatům nad 50 kg: 1 až 2 tobolky na každých 50 kg 2x denně.
Pro vnější použití rozpustit obsah 1 tobolky v 0,5 až 1 litru převařené a vychlazené vody.
Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.

Doporučení
Před podáním je vhodné tobolku zvlhčit vodou anebo potřít tukem pro snadnější polykání.
Je možné podávat v pamlsku. Při potížích s pozřením je nutné tobolku vysunutím otevřít a obsah
vysypat nejlépe do krmiva anebo rozpustit v napájecí vodě. Doporučujeme spotřebovat do tří
měsíců po otevření.

Nežádoucí účinky a interakce
Cytovet může snižovat účinek některých léků např. cytostatik a chemoterapeutik.

Skladování
Výrobek je nutno skladovat v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10–25 °C a chránit před mrazem.
Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu a na etiketě.
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Management kvality
Výrobek byl vyvinut, vyroben a kontrolován ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008.

