
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

APSAGUT TB  

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ  

Βελτιώνει την ακεραιότητα του εντερικού επιθηλίου  

Επουλώνει το κατεστραμμένο εντερικό επιθήλιο 

Μειώνει τη διαπερατότητα του εντερικού φραγμού και ως εκ τούτου τον κίνδυνο βακτηριακής 
μετατόπισης  

Μεγαλύτερη αναλογία μήκους των εντερικών λαχνών προς το βάθος των κρυπτών  

Αυξάνει την τοπική ανοσία έναντι των παθογόνων στο έντερο 

Μειώνει τη φλεγμονή και τις οξειδωτικές αντιδράσεις στο έντερο 

Ισχυρός ρυθμιστής των εντερικών μικροβίων, αυξάνοντας τον πληθυσμό των ωφέλιμων 
βακτηρίων 

 
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ  

Μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα της κολίτιδας στους χοίρους 

Βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών 

Βελτιώνει το δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής και αυξάνει την ημερήσια αύξηση βάρους  

Μειώνει τη θνησιμότητα 

Μειώνει τη χρήση αντιβιοτικών 
 

Bουτυρικό 
οξύ (Βutyric 
acid): 

Είναι η κύρια πηγή 
ενέργειας για τα 
εντεροκύτταρα 

Ενισχύει τους 
στενούς δεσμούς 
μεταξύ των 
εντεροκυττάρων 

 

 

 
Βοηθά στην 

έκφραση γονιδίων 

που εμπλέκονται 

στον 

πολλαπλασιασμό, 

τη διαφοροποίηση 

και την ωρίμανση 

των 

εντεροκυττάρων

 

 

 
Αυξάνει την έκφραση 

των 

αντιμικροβιακών 

πεπτιδίων, 

βοηθώντας στη 

μείωση της 

παρουσίας 

παθογόνων 

βακτηρίων 

 
 

 
Αυξάνει την παρουσία 

κυττάρων στο έντερο, 

αυξάνοντας έτσι την 

παραγωγή βλέννας, το 

πρώτο εμπόδιο έναντι 

παθογόνων 

μικροοργανισμών

Βοηθά στην αύξηση του 

πληθυσμού των βακτηρίων 

γαλακτικού οξέος και 

μειώνει τον αριθμό των 

παθογόνων βακτηρίων, 

όπως της Escherichia coli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βοηθάει στην αύξηση της 

δράσης των ενζύμων 

λακτάση, σουκράση και 

μαλτάση  

ΥΓΙΕΣ ΕΝΤΕΡΟ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ  

APSAGUT TB



 
 

APSAGUT TB 
Butyric acid triglycerides 

\ 

Το APSAGUT TB δρα ισχυρά και γρήγορα σε εντερικό επίπεδο λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης βουτυρικού οξέος και της εξαιρετικής διαλυτότητας αυτού του 
οξέος και των μονογλυκεριδίων του, που προκύπτει από την ενζυματική 
υδρόλυση της τριβουτυρίνης στο υδατικό μέσο του εντέρου. 

Μόλις φθάσουν στις μικρολάχνες του εντέρου, το ελεύθερο βουτυρικό οξύ και τα 
μονογλυκερίδια του μπορούν να απορροφηθούν με παθητική διάχυση, 
ενεργώντας γρήγορα στην ακεραιότητα του εντερικού επιθηλίου. 

 

 

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΥΣ 

Τα τριγλυκερίδια τριβουτυρίνης ή βουτυρικού οξέος αποτελούνται από τρία μόρια 

βουτυρικού οξέος συνδεδεμένα με ένα μόριο γλυκερόλης μέσω μιας διαδικασίας 

εστεροποίησης. 

Οι φυσιολογικές και αντιβακτηριακές του ιδιότητες προέρχονται από την 

απελευθέρωση βουτυρικού οξέος, με τη μέγιστη δραστικότητά του να εμφανίζεται στο 

όργανο στόχο, το έντερο. 

Η Andrés Pintaluba S.A. προσφέρει ένα προϊόν διατροφής ζωικής προέλευσης 

τριβουτυρίνης: APSAGUT TB LIQUID με υψηλή περιεκτικότητα σε βουτυρικό οξύ, 

τουλάχιστον 80% και APSAGUT TB SOLID, με ελάχιστη περιεκτικότητα 52%. 

 

APSAGUT TB 
LIQUID ελάχιστη περιεκτικότητα tributyrin 90%  

SOLID ελάχιστη περιεκτικότητα tributyrin 58.5% 

 
Tributyrin 

 

 
 

Butyri

c 

Βουτυρικό οξύ: 
αναστέλλει την 
ενεργοποίηση παραγόντων 
που εμπλέκονται στη 
φλεγμονή και μειώνει την 
απελευθέρωση 
προφλεγμονωδών 
κυτοκινών, του παράγοντα 
νέκρωσης όγκου και του 
οξειδίου του αζώτου 

 

Βλάβη εντέρου  



 

 

 

 

 

 

 

APSAGUT TB 
Butyric acid triglycerides 

Liquid / Solid 
 

• Μεγαλύτερη ποσότητα βουτυρικού οξέος φθάνει στο έντερο (όργανο στόχος) 

• Σε σύγκριση με τη μορφή μονογλυκεριδίου, το APSAGUT TB, σε ένα μόνο μόριο, 

παρέχει τρεις φορές περισσότερο βουτυρικό οξύ στη θέση δράσης 

• Παρέχει στα εντεροκύτταρα περισσότερη ενέργεια, προωθώντας τον 

πολλαπλασιασμό και την ωρίμανσή τους και, εκ των υστέρων, επιτυγχάνοντας 

μεγαλύτερη ευεργετική επίδραση στην εντερική υγεία και ακεραιότητα 

• Δεν υπάρχουν δυσάρεστες οσμές κατά την παραγωγή και χορήγηση ζωοτροφών  

• Μεγαλύτερη σταθερότητα στη διαδικασία παραγωγής 

• Μειώνει τον κίνδυνο δυσάρεστων γεύσεων και απόρριψης από τα ζώα 

• Η δραστικότητα των εστεροποιημένων λιπαρών οξέων δεν εξαρτάται από το pΗ 

του μέσου και, επομένως, είναι δραστικά σε όλη την πεπτική οδό 

Copyright © Andrés Pintaluba S.A. All rights reserved. 

 

APSAGUT TB 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ  
Προληπτική και υποστηρικτική χρήση σε εντερικές διαταραχές που 
χαρακτηρίζονται από φλεγμονή του εντερικού επιθηλίου και διαταραχές 
εντερικής ακεραιότητας (π.χ. διάρροια μετά τον απογαλακτισμό, κολίτιδα). 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

APSAGUT TB LIQUID: Διαφανές υγρό 

APSAGUT TB SOLID: Λευκή σκόνη 

 

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: 

  

7ο χλμ ΕΟ Λάρισας-Φαρσάλων (Νίκαια), Λάρισα 

Tel / Fax: 2410-922440 / info@liprovit-hellas.gr 

 

 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  

Χοίροι, Πουλερικά. 

APSAGUT TB LIQUID: 0.5 - 2 kg/MT 

APSAGUT TB SOLID: 0.7 - 2.8 kg/MT 

 
 
Τα δεδομένα που δίνονται εδώ είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν μπορούν να θεωρηθούν 
υποκατάστατα για κτηνιατρική συνταγή. Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες, επικοινωνήστε με τον 
Andrés Pintaluba S.A. μέσω του sales@pintaluba.com. 
 
 
 
 
 

 

  
 
Andrés Pintaluba SA • Pol. Ind. Agro-Reus • Prudenci 
Bertrana 5 • E-43206 Reus • SPAIN 
sales@pintaluba.com • www.pintaluba.com 

 

   

mailto:sales@pintaluba.com
http://www.pintaluba.com/

