Porus One
Laat uremische toxines uw
kat niet klein krijgen
®

Uw dierenarts heeft aan u Porus One voor uw
kat meegegeven. Met deze brochure willen wij
u informeren over dit product en het gebruik
ervan.
®

Porus One is een product voor de nieren bij
katten. Porus One neemt namelijk de voorstadia van zogenaamde uremische toxines,
ofwel niergiffen, op de plaats van ontstaan in
de darm op, en voert ze met de ontlasting af.
Hierbij worden alle Porus One-bolletjes weer
volledig uitgescheiden. Porus One zelf wordt
hierbij niet verteerd en belast de stofwisseling
van de kat daarom niet.
®

®

®

®
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Wat zijn uremische toxines en
waar ontstaan ze?

Uremische toxines (= niergiffen)
ontstaan uit de eiwitstofwisseling en
zijn natuurlijke afvalproducten die
continu via de nieren moeten worden
uitgescheiden.

Katten zijn, anders dan bijvoorbeeld
honden, zuivere vleeseters, die op een
zeer hoog eiwitaandeel in hun voer zijn
aangewezen. Bij een te lage toevoer van
eiwitten zouden ze hun eigen spieren
gaan afbreken.

Eiwitten bestaan op hun beurt uit
aminozuren, de kleinste bouwstenen
van eiwitten. Veel daarvan zijn voor de
kat van levensbelang.

Uit deze aminozuren worden door de
natuurlijke werking van de darmbacteriën de voorstadia van de uremische
toxines al in de darm gevormd.
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Wat zijn uremische toxines en
waar ontstaan ze?
Deze voorstadia worden vervolgens opgenomen en komen via het bloed in de
lever, waar ze in de eigenlijke uremische toxines (= niergiffen) worden omgezet.
De uremische toxines komen vervolgens via het bloed in de nieren, waar ze met de
urine worden uitgescheiden. Dit gebeurt dagelijks en continu, omdat de kat veel
eiwitten en daarmee aminozuren tot zich neemt. Dat is voor de kat ook meestal
niet problematisch. In bijzondere levenssituaties kan het echter nuttig zijn om deze
uremische toxines (= niergiffen) te reduceren als ze zich ophopen in het bloed.
Het is bekend dat uremische toxines bij ophoping in het bloed de nieren en andere
organen direct kunnen beschadigen. Door een verlaagde toevoer van eiwitten in
het voer kan de hoeveelheid uremische toxines (= niergiffen) worden gereduceerd.
Sinds kort is het echter ook mogelijk om de voorstadia van de uremische toxines
al eenvoudig in de darm te binden en met de ontlasting uit te scheiden. Hieruit
kunnen dan geen uremische toxines meer worden gevormd, zodat en hoeft de kat
dus zijn lekekre eiwitten niet te missen.

Darm

Essentiële eiwitten
en aminozuren
Afbraak door
darmbacteriën

Normaal voer of dieetvoer
met verlaagd eiwitgehalte

voorstadia van
uremische toxines

Lever
Nier
Essentiële eiwitten en aminozuren uit het voer
Bv. vitaminen en andere essentiële stoffen

Uremische giffen
indoxylsulfaat en para-cresylsulfaat
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Wat is Porus One?
®

Porus One bevat de werkzame stof
Renaltec , een fysisch werkende,
selectief adsorberende stof voor de
voorstadia van uremische toxines
(= niergiffen) in de darm.
®

®

Renaltec bestaat uit kleine, gelijkmatige
zwarte bolletjes van 0,1 tot 0,3 mm
doorsnede met een zeer glad oppervlak, waarin talrijke kleine gaatjes zijn
aangebracht.
®

Deze gaatjes zijn zo vervaardigd dat
alleen moleculen tot een bepaalde
grootte in de bolletjes kunnen binnendringen.

Daartoe behoren de voorstadia van
uremische toxines. Grotere moleculen
(zoals vitamines) of cellen worden niet
opgenomen. Binnenin worden de voorstadia van uremische toxines (= niergiffen) vervolgens langs fysische weg
aan de Renaltec -bolletjes gebonden.
®
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Wat is Porus One?
®

Eenmaal
daags

U kunt zich de Renaltec -bolletjes
voorstellen als kleine stofzuigers voor
de voorstadia van uremische toxines
(= niergiffen), die deze voorstadia
binnen in de bolletjes opvangen,
waarna ze met de ontlasting worden
uitgescheiden.
®

Hierbij komt het opnameoppervlak
van één dagelijkse dosis (= 1 stick) van
500 mg Porus One ongeveer overeen
met de grootte van drie tennisbanen.
®

Dit oppervlak is zo groot dat het eenmaal per dag toedienen van Porus One
met één stick per kat voldoende is om
genoeg voorstadia van uremische
toxines op te vangen. Uit deze voorstadia kunnen vervolgens geen
uremische toxines meer ontstaan.
®

De Porus One-bolletjes zijn net zo
piepklein als deze zwarte puntjes.
®
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Hoe wordt Porus One gebruikt?
®

1

2

Porus One wordt door de kat oraal
ingenomen in een dagelijkse dosis van
500 mg per kat per dag. Eén verpakking
Porus One is genoeg voor dertig dagen.
®

®

Scheur de stick aan de bovenrand open.
Om technische redenen blijven er aan
de binnenkant van de stick enkele
bolletjes hangen. Dit is geen probleem,
omdat de sticks overvuld zijn.

3

1x per dag

Strooi de bolletjes over het reguliere
voer of het dieetvoer.

4

Om de bolletjes beter aan het voer te
laten hechten moet Porus One door
het vochtige voer worden gemengd.
®
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Hoe wordt Porus One gebruikt?
®

4a

5

4b

Wanneer de kat alleen droogvoer krijgt,
is het raadzaam om Porus One door
wat vochtig voer of kattenpasta als Add
One© te mengen.
®

Nadat de kat het mengsel met
Porus One heeft opgegeten, kan ze
net als anders haar droogvoer krijgen.
®

6

Porus One is reuk- en smaakloos
en wordt door katten daarom goed
verdragen als het aan het voer kleeft.
®

Het is raadzaam om medicijnen en
Porus One met tussenpozen toe te
dienen, zodat de medicijnen minimaal
twee uur eerder worden toegediend
dan Porus One.
®

®
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Porus One wordt
gefabriceerd in Duitsland.
®

Fabrikant

Meer informatie vindt u op
www.porus.one
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