Knoevels Puur Utero
Wat is het?
Puur Utero is een homeopatisch product dat kan
worden ingezet bij baarmoederproblemen. Het
heeft meerdere werkingen die gunstig zijn voor de
conditie van de baarmoeder en geslachtsfunctie.
Puur Utero bevat onder andere Pulsatilla, Secale
Cornutum, Sabina em een verdunning van Sepia
officinales. Pulsatilla en Sepia officinalis
normaliseren de vrouwelijke geslachtsfunctie.
Sabina en Secale Cornutum bevorderen de
samentrekkingen van de baarmoeder, waardoor
abormale materialen in de baarmoeder worden
uitgedreven (een deel moederkoek na een
bevalling, bijvoorbeeld). Kleine bloedingen in de
baarmoeder worden gestelpt.
Wanneer gebruik ik het?
Bij cavia’s kan dit middel in 3 situaties gegeven worden:
‐ Bij weeënzwakte. Door de Puur utero toe te dienen worden weeën sterker. Het is echter
géén weeënopwekker: als de weeën wegblijven of niet sterk genoeg worden dient er
altijd direct een dierenarts te worden gecontacteerd.
‐ Na een (zware) bevalling. Puur Utero reinigt de baarmoeder en kan voorkomen dat er
narigheid achterblijft, die tot een ernstige baarmoederinfectie kunnen leiden. Puur Utero
mag daarom ook preventief na iedere bevalling worden gegeven, maar wordt zeker bij
zware bevallingen aanbevolen.
‐ Bij baarmoederontstekingen en –infecties helpt dit middel de baarmoeder te reinigen.
Hoe gebruik ik het?
Het makkelijkste is om Puur Utero in een doseerspuitje op te zuigen en direct in het bekje
van de cavia toe te dienen.
Bij weeënzwakte dient ca. 1ml per kilogram lichaamsgewicht te worden toegediend. Dit mag
maximaal 4 keer worden gegeven op een dag.
Na een bevalling of bij infecties mag 4 maal per dag 0,5ml per kilogram lichaamsgewicht
worden toegediend.
Overige informatie
Hoewel Knoevels Puur Utero handig is om in huis te hebben, dient dit nooit als vervanging
van een dierenarts. Als een bevalling te lang duurt, de weeën niet sterker worden of de zeug
na de bevalling uitgeput is, is de Puur Utero slechts een hulpmiddel maar is het noodzakelijk
dat er zo spoedig mogelijk wordt overlegd met een dierenarts.
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