
PRODUKTFAKTABLAD



MAVE & TARM 
Aptobalance pulver 
Attapectin tabletter 
Nutrisal pulver

MUNDHYGIEJNE
Bucacat og Bucadog pasta 
Bucadog tyggelapper small og large

SUNDHED & REHABILITET
Felilysin tyggebidder
Multicat, Multidog og Multidog Senior tabletter
Recovery Booster cat pasta
Recovery Booster dog pasta

HUD & PELS
Derma Care Soft Wash, Moisturizing Gel og Concentrate 
Biorion tabletter
Eforion Olie

ØJNE & ØRE
Otozyme ørecreme og ørerens 
SentrX  Eye Gel
SentrX  Eye Drops

LED & MOBILITET
Glyco Flex Plus tyggebidder 
Glyco Flex Plus mini tyggebidder 
Pro sport pasta
Sport X pulver

ADFÆRD
Relax tyggebidder



LED & MOBILITET

Glyco Flex PLUS og Glyco Flex PLUS mini tyggebidder 
Pro sport pasta
SportX pulver



GLYCO-FLEX PLUS 
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Den grønlæbede musling (Perna canaliculus) stammer fra New Zealand og er især kendt for sit 
høje indhold af Omega-3 fedtsyrer (EPA og DHA). Muslingen er desuden en naturlig kilde til  
glukosamin, chondroitin, zink og magnesium og indeholder tillige glycosaminoglycaner (GAGs) 
samt eicosatetraensyre (ETA). Tilskudsfoder til hund. Pakning med 60 tyggebidder. 

Anvendelse
Tyggebidderne gives dagligt som en godbid eller en del af et måltid.

Administration
Vægt Mængde
< 15 kg ½ tyggebid
15-30 kg 1 tyggebid
30-45 kg 1½ tyggebidder
45-60 kg 2 tyggebidder

Tyggebidderne kan fordeles efter ønske morgen og aften.
Ved behov kan antallet af tyggebidder øges efter dyrlægens anvisning.

Indhold
MSM (methylsulfonylmethan), Grønlæbet musling, Kollagen (kylling), KollaGen II-xs™ 
(Hydrolyseret kyllingkollagen Type II), Dimethylglycin HCl, Vindruekerneekstrakt, L-Glutation.

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
Natriumselenit, Selen, Vitamin E, Vitamin C, Manganglukonat.

Sammensætning: 
Gær, glycerin, cellulosepulver, methylsulfonylmethan (MSM) (9,2%), grønlæbet
musling (Perna canaliculus) (5,2%), saflorolie, vegetabilsk smag (4%), kollagen (kylling) (1,8%), 
dimethylglycine HCl (0,9%), vindruekerneekstrakt (0,04%), L-glutation (0,02%).

Teknologiske tilsætningsstoffer:
sojalecithin, maltodextrin, natriumalginat, calciumsulfat, proprionsyre, naturlig tokoferol.

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Grønlæbet musling, kollagen, MSM og antioxidanter i
kombination

 < Tyggebidder med kyllingesmag
 < Pose med genluk

APTUS GLYCO-FLEX PLUS
- Bevægeapparatet



GLYCO-FLEX PLUS 
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Den grønlæbede musling (Perna canaliculus) stammer fra New Zealand og er især kendt for sit 
høje indhold af Omega-3 fedtsyrer (EPA og DHA). 
Muslingen er desuden en naturlig kilde til glukosamin, chondroitin, zink og magnesium og 
indeholder tillige glycosaminoglycaner (GAGs) samt eicosatetraensyre (ETA).
Tilskudsfoder til hund og kat. Pakning med 60 tyggebidder. 

Anvendelse
Tyggebidderne gives dagligt som en godbid eller en del af et måltid.

Administration
Vægt Mængde
< 7,5 kg ½ tyggebid
7,5 -15 kg 1 tyggebid

Ved behov kan antallet af tyggebidder øges efter dyrlægens anvisning.

Indhold
MSM (methylsulfonylmethan), Grønlæbet musling, Kollagen (kylling), KollaGen II-xs™ 
(Hydrolyseret kyllingkollagen Type II), Dimethylglycin HCl, Vindruekerneekstrakt, L-Glutation.

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
Natriumselenit, Selen, Vitamin E, Vitamin C, Manganglukonat.
      
Sammensætning: 
Gær, glycerin, cellulosepulver, methylsulfonylmethan (MSM) (9,2%), grønlæbet
musling (Perna canaliculus) (5,2%), saflorolie, vegetabilsk smag (4%), kollagen (kylling) (1,8%), 
dimethylglycine HCl (0,9%), vindruekerneekstrakt (0,04%), L-glutation (0,02%).

Teknologiske tilsætningsstoffer:
sojalecithin, maltodextrin, natriumalginat, calciumsulfat, proprionsyre, naturlig tokoferol.

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Grønlæbet musling, kollagen, MSM og antioxidanter i                                
kombination

 < Tyggebidder med kyllingesmag
 < Pose med genluk

APTUS GLYCO-FLEX PLUS MINI
- Bevægeapparatet



PRO SPORT 
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Når din hund arbejder hårdt, anvender musklerne energi fra flere energikilder afhængig af 
aktivitetens intensitet og varighed; her indgår glukose fra kulhydrat, fedtsyrer fra fedt og 
aminosyrer fra protein. Energipastaen er sammensat for at tilgodese et øget behov ved hårdt 
arbejde. 
Tilskudsfoder til hund. Pakning med 100 g pasta. 

Anvendelse
• Som tilskud til almindeligt foder om morgenen/aftenen 
• Som mellemmåltid under igangværende aktivitet 
• Umiddelbart efter afsluttet aktivitet 

Administration
En tube på (100 g) er nok som dagligt tilskud til en hund på 30 kg. Energi = 3210 kJ ca 770 kcl. 

Mængden kan gentages ved behov. Holdbarhed efter åbning: 4 dage. 

Indhold
Solsikkeolie (36,3 %), lakseolie (26,3 %), hydrolyseret protein, glycerylmonostearat, 
maltodextrin, olivenolie (4,7 %), betaglukan, magnesiumlaktat, magnesiumsulfat.       

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
L-Glutamin, L-Argininhydroklorid, L-Karnitin, Vitamin E, Vitamin B6.

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Kan fryses, men skal bruges umiddelbart efter optøning.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Koncentreret energipasta med 60% fedt  
 < Til hunde med højt aktivitetsniveau 
 < Let at medbringe og let at anvende 

Hundens vægt 1 tube = 100 g
10 kg 1/3 tube
15 kg 1/2 tube
20 kg 2/3 tube
30 kg 1 tube
60 kg 2 tuber

APTUS PRO SPORT 
- Energipasta til aktive hunde



SPORT X
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Glukose og maltodextrin bidrager med energi til aktive og hårdt arbejdende hunde. Sport X kan 
anvendes både før, under og efter træning. Behovet for energi øges især på varme dage samt 
ved hård intensiv træning. 
Tilskudsfoder til hund. Pakning med 10 poser x 25 g pulver giver 10 x 1 liter færdigblandet 
opløsning med energi. 

Anvendelse
En pose Sport X opløses i 1 liter vand. Giv Sport X til din hund under og efter hårdt arbejde eller 
træning. Anvend den færdigblandede opløsning indenfor 24 timer. 

Administration
Sport X-opløsningen tilbydes som drikkevand med fri adgang. 

Indhold
Dextrose (60,4%), maltodextrin (3,8%), kaliumklorid (3,4%), natriumklorid (3,4%). 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Glucose, maltodextrin og elektrolytter 
 < Pulver uden smag 
 < Enkelt at anvende 

APTUS SPORT X
-Til aktive hunde



MAVE & TARM

Aptobalance pulver
Attapectin tabletter
Nutrisal pulver



APTOBALANCE
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Indeholder præbiotika (emner som stimulerer væksten af bakteriearter, der er gavnlige for 
tarmfloraen) og probiotika (mælkesyrebakterien Enterococcus faecium). Mælkesyrebakterierne er 
indkapslede for at sikre, at de når frem til det sted i tarmen, hvor de gør størst nytte. Pektin 
bidrager til at beskytte tarmslimhinden. Havtang indeholder vigtige sporemner og vitaminer. 
Tilskudsfoder til hund og kat. Pakning med 100 g pulver. 

Anvendelse
Aptobalance anvendes dagligt i mindst 5-10 dage for at stabilisere tarmfloraen. Pulveret blandes i 
foderet eller opløses i en smule vand og kan evt. gives direkte i munden med en ske eller 
plastsprøjte, hvis hunden eller katten ikke selv spiser eller drikker. 

Administration

En måleskefuld (1,8 g) er vedlagt i pakningen.

Indhold 
Havtangspulver, pektin, magnesiumstearat.

Tarmflorastabilisatorer:
Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 10415 (4b1707) 0,5 x 109 cfu/g.

Teknologiske tilsætningsstoffer:
Mikrokrystallinsk cellulose. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares i køleskab efter åbning.
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Understøtter den naturlige tarmflora med præ– og               
probiotika 

 < Anbefales ved ændringer i dyrets omgivelser 
 < Aptobalance-pulver kan blandes i foderet

<10 kg 1 måleskefuld

10-20 kg 2 måleskefulde

20-30 kg 3 måleskefulde

>30 kg 4 måleskefulde

Kat 1 måleskefuld

APTUS APTOBALANCE
 - Præ- og probiotika



ATTAPECTIN
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Attapectin indeholder attapulgit og pektin. Attapulgit er en lerart, som binder 
forgæringsprodukter og andre stoffer, der udskilles af bakterier i tarmene. Pektin danner en 
beskyttende gelé, der lægger sig på tarmslimhinden. 
Tilskudsfoder til hund og kat. Pakning med 30 tabletter.

Anvendelse
Tabletterne gives direkte i munden eller sammen med foder. Ved behov kan tabletterne knuses, 
opblandes i vand og gives i munden med en ske eller en sprøjte. 

Attapectin bør kun anvendes i højst 3 dage. Kontakt altid dyrlægen hvis du er i tvivl om dit 
kæledyrs almenbefindende. Vær opmærksom på at dit kæledyr får tilstrækkeligt med væske 
(mindst ½-1 dl/kg pr. dag) gerne med energitilskud f.eks. i form af Nutrisal. 

Administration
Hunde:
<10 kg: 1 tablet 2 - 3 gange daglig i 2 – 3 dage
10 - 20 kg: 1 - 2 tabletter 2 - 3 gange daglig i 2 – 3 dage
>20 kg: 2 - 3 tabletter 2 - 3 gange daglig i 2 – 3 dage
Katte: 1 tablet 2 - 3 gange daglig i 2 – 3 dage

Indhold
Attapulgit (46%), pektin (9%), gelatine (svin), majsstivelse, magnesiumstearat.

Teknologiske tillsætningsstoffer: 
Mikrokrystallinsk cellulose. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.
.

 < Attapulgit har væskebindende egenskaber
 < Pektin beskytter tarmslimhinden 
 < Let at anvende

APTUS ATTAPECTIN
 - Attapulgit og pektin



NUTRISAL
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Nutrisal er i pulverform, som skal blandes op i vand. En færdigblandet opløsning er transparent 
og uden smag, hvilket gør at hunden og katten drikker det frivilligt. Ved løs afføring tabes store 
mængder væske. Væskemangel skaber en ubalance i forhold til vand og salte. En normal balance 
er nødvendig for, at kroppen fungerer optimalt. Ved opkast, løs afføring og under høje 
temperaturer udfordres væskebalancen. 
Tilskudsfoder til hund og kat. Pakning med 180 g pulver

Anvendelse
Opløsningen tilbydes som drikkevand med fri adgang. Hvis dit kæledyr ikke drikker frivilligt, kan 
man anvende en plastsprøjte og indgive små mængder ad gangen i mundvigen. Giv dyret lov til 
at synke imellem og løft ikke hovedet for højt. Anvend den færdigblandede opløsning indenfor 1 
døgn. Nutrisal kan også blandes i foderet. Ved løs afføring øges væskebehovet, som er minimum 
½-1 dl/kg pr. dag. 

Ved problemer med løs afføring kan suppleres med Aptus Attapectin og Aptus Aptobalance 
(præ- og probiotika)

Administration
En måleske på 20 g (vedlagt) Nutrisal pulver blandes med 1 liter vand. 
Giv minimum ½-1 dl væske/kg pr. dag. Katte kan drikke lidt mindre end hunde.

Indhold
Dextrose, maltodextrin, kaliumklorid (3,4 %), natriumbicarbonat (3,4 %), natriumklorid (2,3 %). 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Elektrolytter, glukose og maltodextrin
 < Nutrisalpulver er uden smag og opløses let i vand

APTUS NUTRISAL
 - Energi- og elektrolyttilskud



HUD & PELS

Biorion tabletter
Derma Care Soft Wash, Moisturizing Gel og Concentrate 
Eforion Olie



BIORION
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Biorion indeholder biotin og methionin, som understøtter hud, pels og kløer. Biotin er et af de 
essentielle B-vitaminer for syntese af fedtsyrer, som er vigtige byggesten for hud og pels. 
Methionin er en aminosyre, som forstærker biotins effekt. 
Tilskudsfoder til hund og kat. Pakning med 60 tabletter. 

Anvendelse
Biorion tabletterne gives direkte i munden eller blandes i foderet. Biorion anbefales i samråd 
med dyrlægen.  

Administration
Hunde:  ½ - 1 tablet/10kg/dag. 
Katte: ½ - 1 tablet/dag.

Indhold
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
              Pr. 1 tabl. Pr. 1 g
Biotin     5 mg  22 mg
DL-Metionin  40 mg  175 mg

Sammensætning:
Majsstivelse, magnesiumstearat, gelatine (svin). 

Teknologiske tilsætningsstoffer:
Mikrokystallinsk cellulose. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Understøtter klo- og pelskvalitet 
 < Essentielle B-vitaminer og aminosyrer i synergi 
 < Enkel administration med tabletter 

APTUS BIORION
- Til hud, pels og klør



SOFT WASH
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Aptus Derma Care Soft Wash indeholder ingredienser, der renser, tilfører fugt og bidrager til at 
understøtte hudbarrieren. Mild mousse-shampoo fremstillet i Sverige. 
Til hund og kat. Pakning med flaske på 150 ml. 

Anvendelse
Anbefales til hund og kat med normal og følsom hud, der har behov for hyppig vask. 

Kan anvendes 1-2 gange om ugen eller efter dyrlægens anbefaling. Aptus Derma Care Soft Wash 
kan anvendes uden risiko for at udtørre huden. 

Fugt pels og hud. Shampooen masseres ind i pelsen. Lad shampooen sidde i 5-10 min. Skyl med 
lunkent vand. Gentag evt. behandlingen. 

Skyl grundigt med vand hvis produktet kommer i kontakt med øjnene. Det er ufarligt for dyret at 
slikke på produktet. 

Indhold
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Urea, Glycerin, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Laureth-9, Butylene Glycol, Panthenol, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Piroctone 
Olamine, Ethyl Lauroyl Arginate HCl. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Mousse-shampoo (neutral pH) med milde tensider  
 < Velegnet til alle hudtyper 
 < Indeholder fugtgivende carbamid/urea

APTUS DERMA CARE SOFT WASH
- Mild og fugtgivende shampoo 



MOISTURIZING GEL
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Aptus Derma Care Moisturizing Gel indeholder ingredienser, der bidrager med fugt og 
understøtter hudbarrieren. Den bedste beskyttelse mod forskellige hudproblemer er en intakt 
hudbarriere. Derfor kan det være værdifuldt at anvende gelen under en længerevarende 
periode. Neutral pH. 
Gel til hund og kat. Pakning med 100 ml tube. 

Anvendelse
Anvendes til hund og kat med tørre, følsomme og irriterede hudpartier. Aptus Derma Care 
Moisturizing Gel kan anvendes dagligt i kortere eller længere perioder efter behov. Følg 
dyrlægens anbefalinger. 

Gelen masseres let ind i huden på de irriterede hudområder og skal ikke skylles ud. Eftersom 
Aptus Derma Care Soft Wash og Mousturizing Gel indeholder de samme fugtgivende 
ingredienser, kan man øge hudens kontakttid med med disse indholdsstoffer, ved at anvende 
gelen imellem badene. Det er ufarligt for dyret at slikke på produktet. 

Indhold
Aqua, Sodium Lactate, Urea, Polidocanol/Laureth-9, Butylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Ethyl 
Lauroyl Arginate HCl, Polyquaternium-10, Caprylyl Glycol, Piroctone olamine, Sodium Acetate, 
Sodium Chloride, Isopropyl alcohol. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Fugtgivende gel med 5% carbamid til tør og følsom hud 
 < Styrker hudens naturlige barrierefunktion 
 < Uden fedtindhold og uden parfume 

APTUS DERMA CARE MOISTURIZING GEL
- Daglig pleje af tør og irriteret hud



CONCENTRATE
E-mail:  orionvent@orionpharma.com •  aptuspet.com

Aptus Derma Care Concentrate anvendes på lokale hudirritationer fx i læbefolder eller mellem 
trædepuderne, hvor svampe og bakterier let trives og hudbarrieren skal understøttes. Produktet 
er uden fedt og indeholder ingredienser, som tilfører fugt og understøtter hudbarrieren. pH ca.5. 
Gelkoncentrat til hund og kat. Pakning med 50 ml. tube. 

Anvendelse
Påføres hudområdet og masseres forsigtigt ind i huden. Skal ikke skylles ud.  
Den bedste effekt opnås, hvis hunden/katten undgår at slikke på hudområdet i 10-15 min. efter 
påsmøring. Det er ufarligt for dyret at slikke på produktet. 

Indhold
Aqua, Butylene Glycol, Propanediol, Glycerin, Panthenol, Laureth-9,  Sodium Lactate, Urea, Zinc 
Sulfate, Caprylyl Glycol, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Polyquaternium-10, Lactic Acid. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Gel med zink og carbamid til lokale hudirritationer 
 < Understøtter hudens naturlige barrierefunktion 
 < Zink skaber et ugunstigt miljø for bakterier og svampe

APTUS DERMA CARE CONCENTRATE
- Hudpleje med zink



EFORION OIL
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Eforion Oil kan overvejes ved nedsat pelskvalitet og som støtte til hudbarrieren. Essentielle 
fedtsyrer anbefales, når den daglige kost er fedtfattig. Essentielle fedtsyrer bidrager til at 
understøtte en sund hudbarriere og en god pelskvalitet. 
Tilskudsfoder til hund og kat. Pakning med 200 ml. 

Anvendelse
Eforion Olie gives direkte i munden eller blandes i foderet.  

Administration
Hundens vægt Pumpeslag/dag
< 6 kg 1
6-12 kg 2
12-20 kg 3
>20 kg 4-6
Katte 1/2-1

1 pumpeslag = 2 ml olie.
Ved halve pumpeslag gives Eforion Olie i stedet for hveranden dag.

Indhold
1 ml olie indeholder:
Linolsyre 238 mg, Linolensyra 98 mg, GLA (Omega-3) 7,5 mg, EPA (Omega-3) 3,4 mg, DHA 
(Omega-6) 2,2 mg.

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
E vitamin, 7,5 mg (8,2 mg/g)

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares uåbnet ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares koldt efter åbning.
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Omega-3 og omega-6- fedtsyrer fra kæmpenatlysolie                                    
og fiskeolie 

 < Til pleje af hud, pels og kløer 
 < Enkel at anvende med pumpe 

APTUS EFORION OIL
- Omega-3 og omega-6 fedtsyrer 



ØJNE & ØRE

Otozyme ørerens og ørecreme
SentrX Eye Gel
SentrX Eye drops 



OTOZYME
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Kombinationen af urtebaserede ingredienser, sammen med æteriske olier og enzymer bidrager 
til et sundt miljø i øregangen. 
Ørerens til hund og kat. Pakning med 100 ml. 

Anvendelse
Ved behov rengøres ørerne 1-2 gange om ugen eller iflg. dyrlægens anbefaling. 

1. Dryp ørerens ned i ørekanalen indtil du kan se et tydeligt væskespejl i ørekanalen 
2. Massér øret ved ørebasis
3. Lad hunden/katten ryste på hovedet, så snavs og voks kommer ud 
4. Tør det ydre øre rent med en blød klud eller vat

Otozyme Ear Wash har neutral pH, og kan anvendes til oprensning af øret inden en eventuel 
antibiotikabehandling påbegyndes. 

Det ydre øre kan med fordel påsmøres Otozyme Ear Creme efter rens med Otozyme Ear Wash.
Må ikke anvendes ved perforeret trommehinde eller mistanke om allergi overfor 
indholdsstofferne. 

Indhold
Propylene Glycol, Sodium Lactate, Lysozyme, CI 75470 (carmine), Cinnamomum Zeylanicum Bark 
Oil, Mentha Piperita Oil, Eucalyptol, Mentha Spicata Herb Oil, Menthol.

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Mild urtebaseret ørerens (pH 7)  
 < Med enzymer 
 < Applicering med blød og lang pipette

APTUS OTOZYME EAR WASH 
 - Urtebaseret ørerens



OTOZYME
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Kombinationen af urtebaserede ingredienser sammen med æteriske olier, enzymer og 
klorhexidin (0,05%) bidrager til et sundt miljø til det ydre øre. Cremen fordeler sig jævnt i det 
ydre øre ved kontakt med dyrets kropsvarme. 
Ørecreme til hund og kat. Pakning med 15 g. 

Anvendelse
Påføres en gang dagligt i hvert øre i 1-2 uger. Kom lidt creme i den ydre del af ørekanalen
(blød pipette medfølger) og massér forsigtigt. Anvendes gerne sidst på dagen. Kan gentages ved 
behov.

Cremen har neutral pH, og kan derfor anvendes under antibiotikabehandling. 
Det ydre øre kan med fordel renses med Otozyme Wash forud for påsmøring af Otozyme 
ear cream. Må ikke anvendes ved perforeret trommehinde eller mistanke om allergi overfor 
indholdsstofferne.

Indhold
Aqua, Ricinus Communis Seed Oil, Ceteareth-33, Glycerin, Phenoxyethanol, Juniperus Virgiana 
Oil, Thymus Capitatus Herb Oil, Chamomilla Recutita Oil, Mentha Piperita Oil, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Leaf Oil, Lavandula 
Angustifolia Oil, Polyacrylate-13, Lysozyme, Methylparaben, Polyisobutene, Polysorbate-20, 
Chlorhexidine Digluconate, Propylparaben. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).Opbevares koldt efter åbning (4–8°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Indeholder 0,05% klorhexidin 
 < Mild (pH 7)  
 < Urtebaseret ørecreme med enzymer 

APTUS OTOZYME EAR CREAM 
 - Urtebaseret ørecreme  



SENTRX
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Hyaluronsyre har fugtbindende og smørende egenskaber. I SentrX™ Eye Gel er 
hyaluronsyre-molekylet modificeret og danner et tredimensionelt såkaldt crosslinket netværk. 
Indholdet af crosslinket hyaluronsyre har betydning for viskositeten, som bidrager til fugtende og 
smørende effekt. Øjengel til hund, kat og hest. 
Pakning med 10 x 3 ml pipette, steril opløsning (ca. 55 dråber pr. pipette).

Anvendelse
1-2 dråber dryppes direkte i øjet 2-3 gange dagligt (eller i henhold til dyrlægens anbefaling). Når 
dyret blinker fordeles gelen over hele øjets overflade. 

Vær omhyggelig med hygiejnen og anvend gerne handsker. Undgå at berøre pipettens studs – 
indholdet må ikke blive forurenet.

Indhold
Vand, Hyasent-S (hyaluronsyre), natriumklorid, dinatriumfosfat, kaliumklorid, kaliumfosfat. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Må ikke fryses.
Udløbsdato er påtrykt pakningen. 
Holdbarhed efter åbning 1 måned.

 < Øjengel med høj viskositet 
 < Patenteret crosslinket hyaluronsyre 0,8% 
 < Indeholder ikke konserveringsmiddel 

APTUS SENTRX EYE GEL 
 - Øjengel med hyaluronsyre 



SENTRX
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Hyaluronsyre har fugtbindende og smørende egenskaber. I SentrX™ Eye Drops er 
hyaluronsyre-molekylet modificeret og danner et tredimensionelt såkaldt crosslinket netværk. 
Indholdet af crosslinket hyaluronsyre har betydning for viskositeten, som bidrager til fugtende og 
smørende effekt. Øjendråber til hund, kat og hest. 
Pakning med 10 ml dråbeflaske, steril opløsning (ca. 240 dråber). 

Anvendelse
1-2 dråber dryppes direkte i øjet 2-3 gange dagligt (eller i henhold til dyrlægens anbefaling). Når 
dyret blinker fordeles dråberne over hele øjets overflade.

Vær grundig med hygiejnen og anvend gerne handsker. Undgå at berøre flaskens studs, 
indholdet må ikke blive forurenet. 

Indhold
Vand, Hyasent-S (hyaluronsyre), natriumklorid, dinatriumfosfat, kaliumklorid, kaliumfosfat. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Må ikke fryses.
Udløbsdato er påtrykt pakningen. 
Holdbarhed efter åbning 1 måned.

 < Tåresupplement når fugtbalancen i øjet er udfordret 
 < Patenteret crosslinket hyaluronsyre 0,4% 
 < Indeholder ikke konserveringsmiddel 

APTUS SENTRX EYE DROPS 
 - Øjendråber med hyaluronsyre  



MUNDHYGIEJNE

Bucacat og Bucadog pasta
Bucadog tyggelapper small og large



BUCACAT
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Tandgel som styrker kattens egen mundflora ved hjælp af enzymer. Herved påvirkes dannelsen af 
plakbelægninger og afhjælper dårlig ånde. 
Tandgel til kat. Pakning med 45 g.
 
Anvendelse
Anvendes dagligt bedst efter tandbørstning, men kan også anvendes uden forudgående 
tandbørstning. Det bedste resultat opnås, hvis tandoverfladen er fri for belægninger inden gelen 
påføres. Kontakt din dyrlæge ved behov for tandrensning. 

1. Mekanisk rengøring af tænderne udføres ved at børste tænderne med eller uden gel på 
tandbørsten.

2. Gelen påføres i den angivne mængde på ydersiden af tandkøddet langs tandranden. Herved 
opløses den i kattens spyt. 

3. Kombiner ovennævnte metoder som det passer bedst. 

Administration
2 cm gel dagligt. 

Indhold
Sorbitol, Dicalcium phosphate dihydrate, Hydrated silica, Aqua, Glycerin, Glycine, Maltitol, 
Aroma (fish flavour), Glucose, Isoceteth-20, Lysozyme, Cellulose gum, Amylase, Glucose oxidase, 
Lactoferrine, Potassium thiocyanate, Sodium chloride, Lactoperoxidase, Superoxide dismutase, 
Colour E150, Sodium benzoate. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Understøtter god mundhygiejne 
 < Enzymbaseret tandgel med fiskesmag 
 < Kan også anvendes uden tandbørste 

APTUS BUCACAT
 - Tandgel med enzymer



BUCADOG
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Tandgel som styrker hundens egen mundflora ved hjælp af enzymer. Herved påvirkes dannelsen 
af plakbelægninger og afhjælper dårlig ånde. 
Tandgel til hund. Pakning med 70 g. 

Anvendelse
Anvendes daglig bedst efter tandbørstning, men kan også anvendes uden forudgående 
tandbørstning. Det bedste resultat opnås, hvis tandoverfladen er fri for belægninger inden gelen 
påføres. Kontakt din dyrlæge ved behov for tandrens. 

1. Mekanisk rengøring af tænderne udføres ved at børste tænderne med eller uden gel på 
tandbørsten. 

2. Gelen påføres i den angivne mængde på ydersiden af tandkøddet langs tandranden. Herved 
blandes den med hundens spyt.  

3. Kombiner ovennævnte metoder som det passer dig bedst. 

Administration
Hundens vægt Daglig mængde
<10 kg 2 cm
10-20 kg 5 cm
>20 kg 10 cm

 
Indhold
Sorbitol, Hydrated silica, Aqua, Dicalcium phosphat dihydrat, Hydrogenated starch hydrolysate, 
Glycerin, Glycine, Maltitol, Glucose, Isoceteth-20, Lysozyme, Cellulose gum, Amylase, Glucose 
oxidase, Lactoferrine, Potassium thiocyanate, Sodium chloride, Lactoperoxidase, Superoxide 
dismutase, Colour E150, Sodium benzoate. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Understøtter god mundhygiejne 
 < Enzymbaseret tandgel med smag af malt 
 < Kan også anvendes uden tandbørste 

APTUS BUCADOG
 - Tandgel med enzymer 



BUCADOG
E-mail:  orionvet@orionpharma.com •  aptuspet.com

Bucadog tyggelapper er belagt med vallepulver, en naturlig kilde til dentalvenlige enzymer, der 
sammen med tyggelappernes mekaniske tyggemodstand understøtter god mundhygiejne. 
Tilskudsfoder til hund. Pakningsstørrelse Small 224 g (20-25 stk) og Large 141 g (7-10 stk).

Anvendelse
Giv hunden en tyggelap dagligt efter hovedmåltidet. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, 
at tyggelapperne kombineres med regelmæssig tandbørstning med Aptus Bucadog 
enzymbaseret tandgel.  

Administration
Hundens vægt Størrelse
<20 kg Aptus Bucadog Chew Small
>20 kg Aptus Bucadog Chew Large

Indhold
Råhud (okse) (98,3%), vand, hydrolyseret vegetabilsk protein, vallepulver (0,02%). 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Bidrager til mekanisk rensning af tænder og tandkød 
 < Dentalvenlige enzymer 
 < Tyggelapper af findelt og presset råhud fra okse 

APTUS BUCADOG CHEW 
 - Tyggelapper til hund 



SUNDHED & REKONVALESCENS

Felilysin tyggebidder
Multicat, Multidog og Multidog Senior tabletter
Recovery Booster cat pasta
Recovery Booster dog pasta



FELILYSIN
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Essentielle aminosyrer som L-lysin er livsvigtige og skal tilføres via foderet, fordi katten ikke selv 
kan danne dem. Lysin er vigtig for kattens knogler, bindevæv og muskler.  
Tilskudsfoder til kat. Pakning med 120 tyggebidder. 

Anvendelse
Tyggebidderne er tilsat kyllingesmag (hydrolyseret) og kan gives som en godbid eller en del af et 
måltid 2 gange om dagen. 

Administration
Voksen kat: 1-2 tyggebidder 2 gange daglig
Killing:  1 tyggebid 2 gange daglig

Indhold
Kyllingeleverhydrolysat (20%), gær, havremel, glycerin, rugmel, rapsolie (hydrogeneret), 
dimetylglycinhydroklorid, vand, pektin. 

1 tyggebid indeholder:
L-lysinmonohydrochlorid, teknisk ren 125mg (100mg/g).

Nettovægt 150 g / ca. 120 stk. 

Tilsætningsstoffer:
Gummi arabicum, sojalecitin, sorbinsyre, propionsyre, natriumalginat, tocopherolrigt ekstrakt fra 
vegetabilske olier. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.
Folieposen har genluk-funktion, som skal benyttes af hensyn til holdbarheden.

 < Tyggebidder som indeholder L-lysin
 < Understøttelse af kroppens naturlige forsvar
 < Kyllingeleversmag (hydrolyseret)

APTUS FELILYSIN
 - bidrar till ett lugnt och balanserat beteende - Essentielle aminosyrer til kat



MULTICAT
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Multicat kan overvejes, når man mistænker at kattens daglige behov for vitaminer, mineraler, 
sporstoffer og aminosyrer ikke er dækket i den daglige kost. Ensidig kost fx fodring alene med 
kød eller fisk kan nødvendiggøre et fodertilskud for at gøre kosten ernæringsmæssig komplet. 
Behovet for vitaminer og mineraler er øget under sidste halvdel af drægtigheden, under 
diegivningen samt hos voksende killinger fra 3 ugers alderen. 
Tilskudsfoder til kat. Pakning med 120 tabletter. 

Anvendelse
Multicat tabletter med laksesmag kan gives direkte i munden eller knuses og opblandes i 
foderet.

Administration
1 tablet/2 kg pr. dag. Ved øget behov f.eks. i slutningen af drægtigheden, i diegivningsperioden 
samt til voksende killinger (fra 3 uger): 1 tablet/kg pr. dag. 

Indhold
Calciumcarbonat (66,7%), gær, gelatine (svin), magnesiumstearat (0,47%).

Sensoriske tilsætningstoffer: Aromastoffer (fisk 0,05%). 

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
Taurin, A-vitamin, D3-vitamin, E-vitamin, C-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, 
Calcium-D-pantotenat (B5), Niacinamid (B3), Folinsyre, Biotin, Zinkoxid, DL-metionin. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Multivitamin med taurin tilpasset til kat 
 < Dækker halvdelen af kattens daglige behov  
 < Tabletter med laksesmag 

- kalcium och fosforHabus, stam n

- vitaminer och mineral- Vitamin- og mineraltilskud med taurin

APTUS MULTICAT



MULTIDOG
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Vitaminer, mineraler og sporstoffer i en balanceret kombination som supplement til den daglige 
kost. Ensidig kost, sygdom eller nedsat ædelyst kan nødvendiggøre et fodertilskud for at gøre 
kosten ernæringsmæssig komplet. 
Tilskudsfoder til hund. Pakning med 150 tabletter.

Anvendelse
Multidog kan overvejes, hvis man mistænker, at hunden ikke får dækket sit daglige behov af 
vitaminer og mineraler via sit foder. Multidog tabletter med leversmag kan gives direkte i munden 
eller knuses og opblandes i foderet. 

Administration
Voksen hund:  1 tablet / 5 kg hund pr. dag 

Indhold
Tricalciumfosfat (52%), dicalciumfosfat (29%), gær, magnesiumoxid (2,2%), magnesiumstearat 
(1,8%), gelatine (svin). 

Teknologiske tilsætningsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose. 

Sensoriske tilsætningsstoffer: Aromastoffer (lever) (0,035%). 

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
A-vitamin, D3-vitamin, E-vitamin, C-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, 
Calcium-D-pantotenat (Pantotensyra B5-vitamin), Niacinamid (B3-vitamin), Folsyra, Biotin, 
Betakaroten, L-karnitin, Jern(II) fumarat, Zinkoxid, Kobberchelat af glycinhydrat, Kalciumjodat, 
Natriumselenitt, Betain, DL-metionin.

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Multivitamin tilpasset voksen hund                                                 
(1-7 år afhængig af racen) 

 < Dækker halvdelen af hundens daglige behov
 < Laktosefri tabletter med leversmag

- vitaminer- Vitamin- og mineraltilskud 

APTUS MULTIDOG



MULTIDOG SENIOR
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Vitaminer, mineraler og sporstoffer i en balanceret kombination som supplement til den daglige 
kost. Ældre hunde kan have et nedsat optag af vitaminer og mineraler. Ensidig kost, sygdom eller 
nedsat ædelyst kan nødvendiggøre et fodertilskud for at gøre kosten ernæringsmæssig komplet. 
Tilskudsfoder til hund. Pakning med 100 tabletter. 

Anvendelse
Multidog Senior tabletter med leversmag kan gives direkte i munden eller knuses og opblandes i 
foderet. 

Administration
1 tablet / 10 kg / dag. Ved øget behov: 2 tabletter / 10 kg / dag i to uger. 

Indhold
Gær, gelantine (svin), magnesiumstearat (1,35%).

Teknologiske tilsætningsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose.

Sensoriske tilsætningsstoffer: Aromastoffer (lever) (0,04 %)

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:
A-vitamin, D3-vitamin, E-vitamin, C-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, 
Calcium-D-pantotenat, Niacinamid (B3-vitamin), Folinsyre, Biotin, Taurin, L-karnitin, 
Jernfumarat, Zinkoxid, Calciumjodat, Mangansulfat, Natriumselenit (E8). 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Multivitamin tilpasset voksen hund (ældre end 7 år)
 < Dækker halvdelen af hundens daglige behov 
 < Laktosefri tabletter med leversmag

APTUS MULTIDOG SENIOR
 - bidrar till ett lugnt och balanserat beteende - Vitaminer og mineraler  



RECOVERY BOOSTER
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Recovery Booster Cat indeholder essentielle aminosyrer, essentielle fedtsyrer og vigtige 
vitaminer. Det høje energiindhold tilføres i form af kyllingefedt og kan dække det daglige 
kaloriebehov. Kan overvejes ved nedsat appetit eller under rekonvalescens. 
Tilskudsfoder til kat. Pakning med 60 g pasta. 

Anvendelse
Pastaen gives direkte i munden eller iblandes lidt foder. Den daglige mængde kan fordeles over 
flere mindre portioner. 

Kontakt din dyrlæge inden du anvender Recovery Booster til: 

• Drægtige katte.
• Killinger under 4 måneder.
• Katte med lever- eller nyrelidelse.
• Anvendelse i mere end 7 dage.

Administration
½ tube (30 g) dækker det daglige behov for en kat på 4 kg. Kan anvendes i op til 7 dage.

Indhold
Dyrefedt (kylling), mælkepulver (ged), dextrose, kollagen hydrolysat (svin), glycerylmonostearat.
 
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber per 1 g pasta:
Taurin 8,33 mg, L-carnitin 8,33 mg, arginin 3,33 mg, vitamin A 26,64 IU, vitamin B1 0,066 mg, 
vitamin B3 0,167 mg, vitamin B6 0,1 mg, vitamin K 0,0001 mg, vitamin E 5 mg.

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Holdbarhed efter åbning: 4 dage.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Koncentreret tilskudsfoder i form af pasta  
 < Med kyllingefedt 
 < Let at administrere 

- Energitilskud

APTUS RECOVERY BOOSTER CAT



RECOVERY BOOSTER
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

- Energitilskud  

Recovery Booster Dog indeholder essentielle aminosyrer, essentielle fedtsyrer og vigtige 
vitaminer. Det høje energiindhold tilføres i form af oliven- og lakseolie og kan dække det daglige 
kaloriebehov. Kan overvejes ved nedsat appetit eller under rekonvalescens. 
Tilskudsfoder til hund. Pakning med 100 g pasta. 

Anvendelse
Pastaen gives direkte i munden eller iblandes lidt foder. Den daglige mængde kan fordeles over 
flere mindre portioner. 

Kontakt din dyrlæge inden du anvender Recovery Booster til: 

• Drægtige hunde.
• Hvalpe under 4 måneder.
• Hunde med lever- og nyreproblemer.
• Anvendelse i mere end 7 dage.

Administration
1 tube (100 g) dækker det daglige behov for en hund på 30 kg. Kan anvendes i op til 7 dage.

Indhold
Olivenolie (raffineret), lakseolie, proteinhydrolysat (svin), maltodextrin, betaglukan, 
magnesiumsulfat (vandfrit).

Teknologisk tilsætningsstof: Siliciumdioxid

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber pr. 1 g pasta:
Tyrosin 10 mg, glutamin 10 mg, fenylalanin 6 mg, betaglukaner 3 mg, arginin 4 mg, vitamin C 10 
mg, Vitamin B6 9 μg, selen 0,4 μg, magnesium 0,8 mg. 

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Holdbarhed efter åbning: 4 dage.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.

 < Koncentreret tilskudsfoder i form af pasta  
 < Med lakseolie 
 < Let at administrere 

APTUS RECOVERY BOOSTER DOG



ADFÆRD

Relax tyggebidder



RELAX
E-mail:  orionvet@orionpharma.com • aptuspet.com

Aptus Relax kan hjælpe til roligere adfærd, hvis din hund eller kat er urolig eller utryg. 
Tilskudsfoder til hund og kat. Pakning med 30 tyggebidder.  

Administration
Aptus Relax gives 30 min. inden ønsket effekt og kan anvendes dagligt efter behov. 
Tyggebidderne kan gives som en godbid eller som en del af et måltid. 

Vægt Mængde
< 15 kg ½ tyggebid daglig
15 – 30 kg 1 tyggebid daglig
> 30 kg 2 tyggebidder daglig

Mængden kan fordobles ved behov.

Indhold
Havremel, gær, kyllingleversmag, glycerin, saflorolie, solsikke lecithin, cellulose, sød kartoffel, 
maltodextrin, natriumalginat, calcium sulfat, vand, grøn te pulver (Camellia sinensis 2 %), 
Colostrum Calming ComplexTM® (1 %), citrus pektin. 

Teknologiske tilsætningsstoffer:
Antioxidanter, konserveringsmidler.

1 tyggebid indeholder:
Vitamin B1 100 mg, L-tryptophan 70 mg, Grøn te pulver 35 mg og Colostrum Calming 
ComplexTM® 20 mg.

Opbevaring/holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
Udløbsdato er påtrykt pakningen.
Folieposen har genluk-funktion, som skal benyttes af hensyn til holdbarheden. 

 < En kombination af patenteret Colostrum Calming Complex®,  
Grøn te pulver, L-tryptophan og Vitamin B1

 < Tyggebidder med kyllingeleversmag

APTUS RELAX
 - Bidrager til en rolig og afbalanceret adfærd  
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