BOVI CALCIUMPLUS PASTA
Kalciumpasta med niacin och selen
för att minska risken för mjölkfeber.

NÄRINGSÄNDAMÅL

Dietiskt och mineraliskt tillskottsfoder med särskilt näringsändamål: reducering av risk för mjölkfeber hos mjölkkor.

EGENSKAPER

SAMMANSÄTTNING

Kalciumformat (11,60 % Ca), vatten, magnesiumsulfat, monohydrat

TILLSATSER, MG/KG:

Välsmakande och kalciumrik pasta (50 gram kalcium per
patron) med magnesium, selen och niacin för minskning av
risk för mjölkfeber. Niacin medverkar till minskning av risk för
fettlever och ketos.

Näringsmässiga:
Niacin 9.000
Se, natriumselenit 1,8
Teknologiska:
Kalciumpropionat (2,70 % Ca)

BRUKSANVISNING

ANALYTISKA BESTÅNDS
DELAR

Varje patron innehåller 50 gram kalcium (Ca).

Första patronen: 4-6 timmar innan förväntad kalvning.
Andra patronen: 8-10 timmar efter kalvning.

Råprotein
< 01,00 %
Råfett
< 01,00 %
Råaska
36,00 %
Växttråd
< 01,00 %
Vatten
43,90 %
Kalcium, Ca
14,30 %
Magnesium, Mg 00,40 %

För kor som kalvar för första och andra gången rekommenderas en patron cirka 8 timmar efter kalvning.

175 g. per bolusdos,
30 stycken doser per kasse.

Uppföljning efter kalciuminfusion:
En patron tre timmar och en patron tolv timmar efter infusionen.

Se batch- och datumetikett.

”Det rekommenderas att en nutritionist konsulteras innan
användning”. användning”.

Se batch- och datumetikett.
Tillverkat två år innan minsta
hållbarhetstid.

Använd två patroner för kor som kalvar för tredje och fjärde
gången:

NETTOVIKT:
BATCHNR:

FÖRVARING:

Svalt och torrt, max. 30°C.

AUTENTISERINGSNUMMER:

208-R 574 713

ADMINISTRERING AV BOVI
CALCIUMPLUS PASTA:

* Skär av patronens topp och
skruva fast den medföljande
spetsen på patronen.
* Sätt fast patronen i doseringspistolen och lyft upp kons huvud
över horisontell ställning och
öppna dess mun.
* För in doseringspistolen framåtriktad - i munnen tills
den når framtänderna och töm
patronen i takt med att kon
sväljer.
* Bör endast ges till djur som kan
svälja normalt.
Ta ut patronen genom att
hålla i den med en hand och dra
kolvstången HELT tillbaka med
den andra.
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