
 

  

Cod Omega Plus®  lietošanas 

INSTRUKCIJA 

 

1. Vispārīgas ziņas 
1.1.  Nosaukums Соd Omega Plus®  

1.2. Соd Omega Plus® – tabletes  (1600 mg)  , apaļas formas, ar vai bez dalījuma līnīju 

tabletes vidū,  gaiši bēšā līdz gaiši brūnai krāsai, ar vieglu zivju smaržu. 

1.3. Соd Omega Plus® viena tablete satur: 360,0 mg mikrokapsulēta zivju eļļas pulvera 

ekstrakta (Dry n3®) ; 138,0 mg metilsulfonilmetāna pulvera; 93,0  mg hidrolizētu zivju 

kaulu pulveri (Phoscalim®).  

Palīgvielas – dabīgs garšas uzlabotājs, kalcija hidrogēnfosfāts , mikrokristāliskā celuloze,  

magnija stearāts. 

1.4. Соd Omega Plus®  tiek fasēts plastikāta trauciņos pa 21 un 90 tabletēm. 

1.5. Соd Omega Plus® uzglabāšanas temperatūra ir no 0 līdz +25°C, sausā vietā,   

relatīvais mitrums  ≥   75%. 

1.6. Соd Omega Plus®  derīguma termiņš   ir 26 mēneši kopš izgatavošanas datuma, 

ievērojot glabāšanas noteikumus. 

 

2. Cod Omega Plus®   farmakoloģiskās īpašības 

 

2.1. Соd Omega Plus® farmakoloģiskās īpašības nosaka tā sastāvā ietilpstošie komponenti. 

2.2. Mikrokapsulēta zivju eļļas pulvera ekstrakts (Dry n3®)  tiek iegūts un ražots no jūras 

zivīm un tas satur organismam tik nepieciešamās nepiesātinātās Omega 3  taukskābes – 

eikozapentaēnskābi (EPS), dokozaheksaēnskābi (DHS) un alfalinolēnskābi (ALA), kā arī 

A un D vitamīnus. Šis komponents palīdz uzlabot ādas un apmatojuma veselību un 

kvalitāti.   

2.3. Hidrolizēts zivju kaulu pulveris (Phoscalim®) tiek izgatavots ar fermentatīvo hidrolīzi. 

Satur 21-24% kalcija un 10-12% fosfora, nelielā daudzumā kolagēnu, hondroitīna sulfātu, 

glikozamīnu, selēnu, mangānu, cinku, varu, dzelzi, kobaltu, glicīnu, metionīnu, triptofānu, 

treonīnu, arginīnu, leicīnu, valīnu, lizīnu, glutamīnskābi.   

2.4. Metilsulfonilmetāns (MSM) – dabīgs organiskā sēra avots, svarīgs apmatojuma un 

ādas uztura komponents.   

  

3. Cod Omega Plus® lietošana. 

 

3.1. Соd Omega Plus®  lieto dzīvniekiem ādas un apmatojuma slimību ārstēšanai un 

profilaksei.    

3.2. Соd Omega Plus®  lietošanas devas pie attiecīgā dzīvnieka svara:  

- kaķēniem un kucēniem svarā līdz 5 kg -   1/2 tableti diennaktī; 

- kaķiem un suņiem svarā līdz 10 kg - 1 tableti diennaktī; 

- suņiem svarā no 10 līdz 30 kg - 2 tabletes diennaktī; 

- suņiem svarā virs 30 kg - 3 tablets diennaktī. 

 Соd Omega Plus®  izēdināšanas ilgums ieteicams ne mazāk par 3 nedēļām. 

3.3. Preparātu var pielietot kompleksā ārstēšanā ar citiem simptomātiskiem un 

antibakteriāliem līdzekļiem. 

3.4. Kontrindikācijas un blakusdarbības netiek novērotas. 

  


