-tabletit
Äkillinen tai jännityksestä johtuva
löysävatsaisuus koirilla.
Canikur purutabletteja
käytetään akuutin ripulin ja
siitä toipumisen aikana.

Myös stressiripulin
ennaltaehkäisyyn
Stressin tiedetään häiritsevän ruoansulatuskanavan toimintaa ja aiheuttavan ruoansulatushäiriöitä, esimerkiksi ripulia. Tilannetta voidaan helpottaa antamalla Canikuria,
kun koiran tiedetään joutuvan stressiä
aiheuttaviin tilanteisiin, esimerkiksi kilpailuihin, matkalle, näyttelyyn tai muuhun
epätavalliseen tilanteeseen. Canikuria
annetaan 1 tabletti 10 elopainokiloa kohti
näyttely-, kilpailu- tai matkapäivän aamuna.
Annostelua jatketaan joka aamu, kunnes
stressitilanne on ohitse. Koiraa tulee ruokkia
koko ajan normaalisti. On tärkeätä huolehtia,
että koiralla on aina vettä saatavilla vapaasti.

Koirat pitävät Canikur-tablettien mausta
ja useimmat syövät ne vapaaehtoisesti,
tabletin voi tarvittaessa jakaa tai murskata.
Pienille koirille annosteltaessa tabletin
pienentäminen voi olla tarpeellista. Jos
koira ei syö tablettia sellaisenaan, muserra
se palasiksi kupissa lusikan avulla ja lisää
joukkoon 5 ml lämmintä vettä (läpipainopakkauksen tablettikolo on tilavuudeltaan
5 ml). Sekoita murskattu tabletti ja vesi
tahnaksi ja anna se suoraa koiran suuhun.
Jos haluat antaa tahnan ruiskulla, lisää yhtä
tablettia kohti 10 ml vettä.

Anna koiralle taulukon mukainen määrä purutabletteja 4 kertaa n. 8 tunnin välein.
Koiralla tulee koko hoidon ajan olla juomavettä vapaasti saatavilla.

Annostelu

Koiran paino (kg)
Tabletteja/annos
Kokonaismäärä
tabletteja hoitoa kohden

≤5

6-15 16-25 26-40 41-60

>60

1

2

3

4

5

6

4

8

12

16

20

24

Koostumus
Raaka-aineet: Glukoosi (rypälesokeri), riisitärkkelys, sitruspektiini, natriumkloridi, kaliumkloridi, 1,2 -propaanidioli ja natriumbikarbonaatti.
Glukoosi 35,5%, raakavalkuainen 1,4%, raakakuitu 3,0%, raakarasva 4,0%, raakatuhka 16,5%, suolahappoon liukenematon tuhka 6,2%,
natrium 2,7%, kalium 0,8% Lisäaineet: Kaoliini, sepioliitti 5%, lesitiini, dinatriumsitraatti ja antioksidantti 50 ppm.

-pasta
Pakkauskoot
15 ml, 30 ml ja
60 ml

Koiran ja kissan
suoliston luonnollisten mikrobien tueksi tarkoitettu erikoisruokavalio,
täydennysrehu. Sisältää terveessä suolessa luonnollisesti esiintyvän
probioottisen bakteerikannan. Sisältää myös Bio-Mos® -C (prebioottia),
joka tukee hyödyllisten bakteerien kasvua suolistossa ja bentoniittia, joka
on luonnollinen sitova aine.
Käännä ruiskun männässä oleva rengas oikean
annoksen kohdalle ja annostele Canikur Pro
tahna ruokakuppiin tai suoraan eläimen suuhun.
Sulje ruisku korkilla käytön jälkeen, jotta tahna
ei kuivu. Anna Canikur Pro tahnaa eläimelle
vähintään 3 päivän ajan. Valmistetta voidaan

käyttää niin pitkään, kun se on tarpeellista tai
eläinlääkärin ohjeen mukaan tukemaan suoliston
normaalia mikrobistoa eläintä rasittavissa tilanteissa, antibioottihoidon aikana taikka muissa
tilanteissa, joissa suolistossa luonnollisesti esiintyvä bakteerikanta järkkyy. Noudata ohjeannosta.

Huom! Säilyy avattuna käyt. ennen (EXP) päivään asti.

Annostelu

9.2021

Kissoille
Koirille ≤ 10 kg
11-25 kg
26-40 kg

1-2 ml
2 ml
4 ml
6 ml

kahdesti päivässä
kahdesti päivässä
kahdesti päivässä
kahdesti päivässä

Koostumus
Soijaöljy, inaktivoitu hiiva, lupiinin valkuaisjauhe, glukoosi, natriumkloridi, dinatriumfosfaatti, auringonkukkaöljy. Lisäaineet: Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB
10415) (suoliston mikrobiston tasapainottaja): 2x1012 pmy/kg, bentoniitti 1m558i
(sitova aine): 17%. Bentoniitti voi sitoa makrolideja, joten vältä samanaikaista
makrolidien käyttöä suun kautta.
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