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Porównanie dawkowania tabletek Carobin Pet Ultra i Carobin Pet Forte

Proces odbudowy uszkodonej bariery jelitowej

Występująca w Carobin Pet Ultra mączka szaranczynu strąkowego działa przede wszystkim przeciw-
biegunkowo. Natomiast zawarty w Carobin Pet Frote taninian żelatyny działa zarówno na biegunkę, jak i na 
nieszczelność jelit.

Poniżej znajduje się obraz efektu in vitro (24h) kombinacji między tlenkiem cynku a mikrokapsułkowanymi 
taninami (ZT455C-Carobin Pet Ultra) i ZT455C + taninianem żelatyny (Carobin Pet Forte) na proces naprawy 
uszkodzonej bariery jelitowej.
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Dawkowanie u 



Skladniki aktywne Carobin Pet Forte cane e gattoCarobin Pet Forte cane e gatto
Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych potrzeb 
żywieniowych dla psów i kotów.

Tyndalizacja polega na trzykrotnym przeprowadze-
niu pasteryzacji w temperaturze około 100 °C przez 
20-30 minut co 24 godziny. 
Po każdym ogrzaniu dany materiał jest ochładzany 
i pozostawiony w temperaturze pokojowej. 

Proces tyndalizacji ma na celu zabicie wszystkich 
drobnoustrojów, zarówno w formie wegetatywnej, 
jak i w formie przetrwalnikowej. Niedawne badania 
pokazują, że jest wykorzystywana jako metoda do 
tyndalizowania bakterii (probiotyków).

Co to jest tyndalizacja?

Tyndalizowane bakterie probiotyczne

Produkty z linii Carobin Pet Forte to nowsze wersje 
znanych już produktów Carobin Pet Ultra tabletki 
i Carobin Pet Ultra pasta.
Preparaty te zawierają większe stężenie substancji 
aktywnych, dzięki czemu są bardziej skuteczne. 
Ponadto ich składy zostały wzbogacone 
o Lactobacillus reuterii NBF DC PRO oraz taninian 
żelatyny z drzewa kebraczo. 
Preparaty z linii Carobin Pet Forte to skuteczne 
mieszanki dietetyczne wspierające organizm psa 
i kota w walce z ostrą biegunką oraz w późniejszej 
rekonwalescencji. Taninian żelatyny zawarty 
w ekstrakcie z kebraczo mechanicznie uszczelnia 
błonę śluzową jelit wspierając jej właściwą prze-
puszczalność oraz zapobiega powstawaniu stanu 
zakaźnego i zapalnego odpowiadającego za bie-
gunkę. 

Cynk oraz L. reuteri NBF DC PRO pomagają zakłó-
cić adhezję bakterii chorobotwórczych do komórek 
nabłonka oraz wzrost patogennych szczepów 
bakteryjnych w przewodzie jelitowym, co prowadzi 
do poprawy funkcjonowania jelit i ogólnego stanu 
zdrowia zwierząt. Połączenie probiotyków tyndo-
lizowanych z taninianem żelatyny jest w stanie 
przywrócić równowagę flory bakteryjnej, odbudo-
wując funkcje fizjologiczne jelita i spełniając rolę 
bariery przeciw zewnętrznym i zakaźnym czynni-
kom. 
Zatrzymanie biegunki nie powoduje rozwiązania 
problemu. Najważniejszym zadaniem jest uzdro-
wienie mikrobioty jelitowej.

Probiotyki to preparaty lub produkty żywnościowe 
zawierające żywe, niepatogenne mikroorganizmy. 
Wykazują szczególnie korzystne działanie na prze-
wód pokarmowy. Z tego względu są często polecane 
w praktyce klinicznej w różnych stanach chorobo-
wych układu pokarmowego. 

Na przykład w biegunkach, wrzodziejącym zapaleniu 
jelita grubego, zespole jelita drażliwego i innych 
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Do najpowsze-
chniej wykorzystywanych bakterii probiotycznych, 
zalicza się m.in. Lactobacillus. Wpływają one głów-
nie na poprawę funkcjonowania przewodu pokarmo-
wego poprzez zachowanie równowagi w środowisku 
jelitowym.

Żywe probiotyki nie mogą być przyjmowane jedno-
cześnie z antybiotykoterapią.

Antybiotyk niszczy florę jelit a zatem również działa-

Tyndalizowane bakterie zapewniają 3 unikalne i istotne funkcje:

Nie będąc w stanie się mnożyć, nie mogą dopro-
wadzić do zjawiska translokacji bakteryjnej, wywo-
łującej odporność na antybiotyki.

liofilizat zawiera zatem zarówno probiotyczne 
części komórek, jak i substancje normalnego meta-
bolizmu szczepów (witaminy, mikroelementy), dzięki 
czemu może być równie skuteczny, jak wpływ 
żywych szczepów na różne problemy zdrowotne.

Bakterie są poddawane obróbce termicznej wraz 
z ich pożywką hodowlaną, która zawiera substancje 
wytwarzane przez ich metabolizm.

W porównaniu z żywymi probiotykami nie stanowią 
zagrożenia zakaźnego dla bardziej „wrażliwych” 
pacjentów, takich jak zwierzęta z obniżoną odpor-
nością lub zwierzęta starsze.

Są bardziej stabilne.

Dostarczają substancji, które stymulują reakcję 
układu odpornościowego gospodarza i wspierają 
jego samopoczucie

Utrudniają obecność i dalsze rozprzestrzenianie się 
chorobo- twórczych szczepów bakteryjnych

Przywracają optymalne warunki metaboliczne błony 
śluzowej jelit dla osiedlenia się i rozwoju szczepów 
probiotycznych

Bakterie tyndalizowane mają przewagę nad żywymi bakteriami probiotycznymi:

nie żywego probiotyku, przyjętego podczas leczenia, 
może być mniej skuteczne: nie wystarczy przywrócić 
równowagi we florze bakteryjnej jelit. Tylko bakterie 
tyndalizowane mogą być przyjmowane razem z anty-
biotykiem. 

Żywe probiotyki nie powinny być przyjmowane 
podczas ostrej i przewlekłej biegunki.

Aktualne dane wskazują bardzo ograniczony wpływ 
probiotyków i prawdopodobnie klinicznie nieistotny, 
podczas leczenia ostrej choroby przewodu pokarmo-
wego. Dzieje się tak, ponieważ podczas wypróżnień 
biegunkowych bardzo szybko opróżniane są jelita co 
nie pozwala bakteriom w probiotyku prawidłowo 
zakorzenić się w błonie śluzowej jelit. 

Probiotyki powinny być przyjmowane dopiero po 
skończonym leczeniu biegunki.

Taniny i tlenek cynku
w formie mikrokapsułki
• Warstwa ochronna
• Hamuje receptory 
 błony dla patogenów

• Pochłania wodę
• Reguluje perystaltykę 
 jelit, łagodząc 
 bolesne skurcze

• Zmniejsza przepusz-
 czalność bariery jeli-
 towej
• Przeciwdziała stanom 
 zapalnym odpowie-
 dzialnym za biegunkę

Taninian żelatyny

Mączka chleba święto-
jańskiego

• Rywalizują i zakłócają 
 adhezję bakterii
• Usuwają toksyny

MOS (Mannanooligo-
sacharydy) • Zwiększają odpor-

 ność na infekcje 
 bakteryjne
• Stymulują odnowę

Nukleotydy

• Przyczynia się do 
 syntezy neuroprze-
 kaźników oraz 
 wpływa na dojrzewa-
 nie komórek układu 
 odpornościowego 
 jelit

Witamina B12

• Uzupełniają ubytki 
 spowodowane bie-
 gunką
• Przywracają równo-
 wagę kwasowo-zas-
 adową

Elektrolity (sód i potas)

• Działanie przeciw 
 bakteriom chorobo-
 twórczym na zasadzie 
 rywalizacji
• Reguluje układ odpor-
 nościowy

Lactobacillus Reuteri 
NBF CD PRO
(Tyndalizowany)
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Lactobacillus Reuteri NBF CD PRO
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