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ISO-GEL®

Aanvullend dieetvoeder

Productomschrijving: 
Iso-Gel is een aanvullend dieetvoeder met een hoog gehalte aan Ispaghula granulaat, 
aanbevolen bij acute intestinale absorbtiestoornissen bij hond en kat, zoals acute diarree of 
tijdens de daaropvolgende herstelperiode. Iso-Gel kan tevens worden ingezet bij verstopping.

Samenstelling: Iso-Gel is een granulaat dat voor 90% (w/w droog) uit Ispaghula bestaat;  
Iso-Gel is glutenvrij en heeft geen calorische waarde.

Doeldieren: Hond, kat.

Producteigenschappen:
Doordat ispaghula granulaat oplost in water, wordt een gel gevormd die in de darm water bindt. 
Bovendien wordt water ook op indirecte wijze gebonden door de afbraak van de Iso-Gel vezels 
in het colon door de aanwezige darmbacteriën. Door de afbraak van grotere moleculen tot vele 
kleinere, neemt in de darm de osmotische waarde toe waardoor een groter watervasthoudend 
vermogen wordt bereikt. Hierdoor vermeerdert de faecale massa en wijzigt de consistentie van 
de faeces.
Iso-Gel reguleert de darmpassagetijd: Door de toename van de hoeveelheid faeces vergroot 
de inhoud van de darmen, dit stimuleert de spieractiviteit en verbetert de spiertonus en de 
peristaltiek van de darmwand. Iso-Gel kan op deze wijze niet alleen lange passagetijden 
verkorten bij dieren die aan constipatie lijden, maar kan ook de erg korte passagetijd verlengen 
bij patiënten met diarree.

Aanbevolen bij:
Iso-Gel is een aanvullend dieetvoeder ter ondersteuning van de behandeling van acute 
intestinale absorbtie stoornissen bij hond en kat, zoals acute diarree of tijdens de 
daaropvolgende herstelperiode. Door de regulatie van de darmwerking kan Iso-Gel ook worden 
toegepast bij verstopping als gevolg van bijvoorbeeld haarballen, na anaalklierverwijdering of 
perineaalhernia.

Gebruiksaanwijzing:
Is indicatief en kan worden aangepast aan de individuele noden.
Hond: 2-5 theelepels van 3 ml, 1 tot 2x daags door het voer.
Kat: 2 theelepels van 3 ml, 1 tot 2x daags door het voer.
Aanbevolen gebruiksduur: 1-2 weken. 
In overleg met uw dierenarts kan deze gebruiksduur worden gewijzigd.



Niet gebruiken bij:
Iso-Gel niet gebruiken bij buikpijn, braken, obstructies van de darmen.

Neveneffecten: Winderigheid.

Waarschuwingen:
Aangeraden wordt om voor gebruik uw dierenarts te raadplegen.
Altijd voldoende water ter beschikking stellen.

Bewaarcondities: Bij kamertemperatuur (15 - 25 °C), buiten bereik van kinderen.
 
Houdbaarheid: Zie verpakking.

Verpakking: 1 zakje à 100 gram, in doos verpakt.

Distributie:  Aesculaap bv
  Mijlstraat 35
  Boxtel
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