
Ulyte®



Para um rápido retorno à normalidade
As diarreias são uma das causas mais frequentes de idas ao médico veterinário.
Embora a maioria tenha um carácter auto limitante, é sempre preferível para o 
proprietário do animal de estimação que estas se resolvam rapidamente, de 
modo a evitar o desconforto que causam em casa e no seu ambiente.



O que é o Ulyte®?

Ulyte® é um suplemento nutricional para processos diarreicos, formulado para reduzir o 
tempo de recuperação de diarreias e ajudar a restaurar o equilíbrio nutricional.

Como se apresenta o
Ulyte®?

Regularização 
da função 
intestinal

Ulyte®

Aceleração da 
recuperação 
da distúrbios 

digestivos

Caixa de 10 comprimidos de 2 g. Caixa com uma seringa com gel oral de 20 ml.



A composição mais completa para um rápido retorno à normalidade.

Qual é a composição de 
Ulyte®?

Prebióticos
 

(FOS-Fructooligossacarídeos)

Montmorillonita

Electrólitos 

Farinha de
alfarroba

Carvão activado*

Hidrolisado de proteínas 
vegetais

rico em glutamina



Prebióticos
Ulyte®  contém frutooligossacarídeos (FOS) 
que não são digeridos no intestino, criando 
um meio adequado para a proliferação natural
de bactérias ácido lácticas que são benéficas. 
Além disso, contribuem para restaurar o 
ambiente intestinal alterado e estimular o 
sistema imunológico, aumentando a produção 
de IgG e IgA.

Montmorillonita
Ulyte® contém 38% de montmorillonita 
(bentonite), uma argila com grande 
capacidade de adsorção que captura, como 
se fosse uma esponja, vírus, bactérias e 
toxinas, expulsando-os do organismo de forma 
natural. 1 comprimido de Ulyte® ou uma dose 
de 2 ml de Ulyte® gel tem uma capacidade 
de adsorção de aproximadamente 500 m2.

Electrólitos
Ulyte® contém Cl, Na, K e Mg, os quais 
contribuem para restaurar o equilíbrio 
eletrolítico que pode estar alterado no caso 
de diarreia**.

Farinha de alfarroba 
Rica em lignina e pectina, fibras que 
convertem o líquido em gel coloidal 
compactando as fezes e aumentando o 
tempo de trânsito intestinal.

Hidrolisado de proteínas vegetais rico em 
glutamina
A glutamina é o “principal combustível” dos 
enterócitos e é necessária para a manutenção 
da estrutura do intestino, tanto no estado 
normal, como num estado de stress.

Carvão activado*
Além de ter uma grande capacidade de 
adsorção de toxinas libertadas por vírus e 
bactérias, o carvão activado é um potente bio 
captador de gás intestinal, muito eficaz para 
reduzir borborigmos e flatulências associadas 
à diarreia.

* Apenas em Ulyte® gel.
** Em animais desidratados não substitui a fluidoterapia oral ou parenteral.
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As causas das diarreias, tal como a sua duração, são muito variadas.

Geralmente, dois dias de tratamento são suficientes para que os sintomas da 
diarreia desapareçam e se recupere a função intestinal.

Quando se utiliza para prevenir, é recomendado começar o tratamento um dia 
antes da situação de stress.

<10 kg 11 - 25 kg 26 - 40 kg >40 kg

Nos casos 
de processos 

diarreicos mais 
severos, pode 

duplicar-se a dose.

Quando usar
 Ulyte®?
Em determinadas situações, a diarreia pode ocorrer devido a desequilíbrios na flora 
intestinal, causados por mudanças na alimentação, tratamento com antibióticos ou por 
agressões provocadas por toxinas libertadas em processos infecciosos.

Como suporte nutricional no caso de diarreia de origem vírica, bacteriana ou 
parasitária, combinada com um tratamento adequado.

Protecção da flora intestinal durante o tratamento com antibióticos.

Diarreias causadas por alterações ou mudanças na dieta, viagens e stress.

Sempre que seja necessário restabelecer e/ou manter o equilíbrio da flora 
intestinal.

Qual a dose recomendada e 
como se administra?
É recomendado administrar Ulyte® duas vezes por dia, durante 2 dias

Ulyte® gel

Ulyte® comprimidos

2 ml 4 ml 6 ml 8 ml

1 comprimido 2 comprimidos 3 comprimidos 4 comprimidos



A composição de Ulyte® comprimidos e Ulyte® gel é praticamente idêntica com a única 
excepção de que Ulyte® gel contém carvão activado.

A utilização de uma ou outra forma galénica dependerá de:

Que propriedades 
tem Ulyte®?

Qual é a diferença entre 
Ulyte®  gel e Ulyte® comprimidos?

Ulyte® é um suplemento nutricional com o objectivo específico de reduzir os 
transtornos agudos da absorção intestinal

Não é considerado um medicamento veterinário e pode ser dispensado na 
clínica sem qualquer limitação regulamentar.

Recuperação 
da flora alterada

Compactação 
das fezes

Aporte de
electrólitos

Adsorvente de 
toxinas, bactérias, 

vírus...

Preferência do cliente que garanta o cumprimento do tratamento.

Das circunstâncias do tratamento que aconselhem a utilização de carvão 
activado ou não.

As preferências e protocolos do veterinário: alguns veterinários preferem uma 
primeira administração na clínica com Ulyte® gel e que o cliente continue o 
tratamento com Ulyte® comprimidos em casa.
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Ulyte® comprimidos
Composição (por comprimido de 2 g): Leveduras 25,5%, Fosfato
dicálcico 16,54%, Extracto de fígado de porco 7,5%, Farinha de 
alfarroba 3,4%, Extracto de leveduras 3%, Hidrolisado de
proteínas vegetais 3%, Fructooligossacarídeos 1%, Cloreto de 
sódio 0,85%, Estearato de magnésio 0,75%, Cloreto de potássio 
0,25%, Sulfato de magnésio anidro 0,2%.
Aditivos: Agentes ligantes e antiaglutinantes: 1m558i Bentonite-
Montmorillonita 380.000 mg/kg (38%). Aditivos tecnológicos: 
Aromatizantes.
Constituintes analíticos: Óleos e gorduras brutas 1,3%, Proteína
bruta 18,4%, Cinzas brutas 50,7%, Fibra bruta 0,5%.
Conteúdo em: Sódio 1,5%, Potássio 0,7%, Cálcio 4,5%, Fósforo
3,2%.
Objetivo nutricional específico: Redução de transtornos agudos 
da absorção intestinal. Indicações: Suporte nutricional em 
processos diarreicos e outras alterações digestivas. Utilizar 
durante períodos de diarreia aguda e sua convalescença.
Contraindicações: Não é recomendado utilizar em
cachorros que ainda não tenham sido desmamados. Espécies 
de destino: Cães
Modo de administração: Ulyte® comprimidos é administrado 
por via oral directamente ou esmagado/triturado na comida.
Posologia: Administrar a dose indicada, 2 vezes por dia.

A sua utilização pode durar até 1-2 semanas, no entanto, 
geralmente, dois dias de tratamento são suficientes. Em caso de 
diarreia grave, a dose pode ser duplicada, sempre de acordo 
com o critério do médico veterinário. Recomenda-se sempre 
consultar o veterinário antes da sua utilização.
Apresentação: Caixa com 10 comprimidos.
Modo de conservação: Mantenha o recipiente sempre fechado 
e em local fresco e seco. Não exponha à luz solar direta.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
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Ulyte® gel
Composição (por litro): Leveduras 5,5%, Dextrose 21,25%, Água 
12,47%, Glicerina
10%, Hidrolisado de proteínas vegetais 5,5%, Farinha de
alfarroba 3,4%, Fructooligossacarídeos 3%, Carvão vegetal 2%, 
Cloreto de sódio 0,85%, Sorbitol 0,85%, Cloreto de potássio 
0,26%, Cloreto de magnésio 0,17%.
Aditivos: Agentes ligantes e antiaglutinantes: 1m558i Bentonite-
Montmorillonita 290.000 mg/l. Outros: Substâncias aromáticas e 
apetentes, aditivos tecnológicos.
Conteúdo em: Sódio 2,50%, Potássio 0,50%. Conteúdo 
energético: 13,7 kcal/100 g.
Constituintes analíticos: Óleos e gorduras brutas 0,07%,
Proteína bruta 3%, Humidade 41%, Cinzas brutas 23,5%,
Fibra bruta 0,23%.
Objetivo nutricional específico: Redução de transtornos
agudos da absorção intestinal. Indicações: Suporte
nutricional em processos diarreicos e outras alterações
digestivas. Utilizar durante períodos de diarreia aguda e sua
convalescença.
Contraindicações: Não é recomendado utilizar em
cachorros que ainda não tenham sido desmamados. Espécies 
de destino: Cães e gatos.
Modo de administração: Ulyte® 20 ml é administrado por via 
oral. Retire a tampa da ponta da seringa e gire a roda até 
selecionar os ml necessários para obter a dose desejada. Cada 
divisão corresponde a 1 ml. Depois de selecionar a
dose, pressione o êmbolo e aplique diretamente na boca
do animal (lateralmente), depositando a pasta na parte
posterior da língua para facilitar a ingestão. 
Posologia: Administrar a dose indicada, duas vezes por dia.

A sua utilização pode durar até 1-2 semanas, no entanto, 
geralmente, dois dias de tratamento são suficientes. Em caso 
de diarreia grave, a dose pode ser duplicada, sempre de 
acordo com o critério do médico veterinário. Recomenda-se 
sempre consultar o veterinário antes da sua utilização.
Apresentação: Caixa com uma seringa de 20 ml.
Modo de conservação: Mantenha o recipiente sempre fechado 
e em local fresco e seco. Uma vez aberto, utilizar num prazo de 
3 meses. Manter fora do alcance e da vista das crianças.
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  <10 kg         11-25 kg         26-40 kg         >40 kg

  1 comp        2 comp          3 comp           4 compDose

Peso

  <10 kg         11-25 kg         26-40 kg         >40 kg

    2 ml             4 ml              6 ml               8 mlDose

Peso
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