PHOSPHORBOVISAL®
phosphor-, calcium- og magnesium-gel

EGENSKABER

Phosphor-Bovisal® er en gel til forebyggelse af
calcium- og phosphormangel hos køer efter kælvning
Phosphor-Bovisal® forkorter sygdomsperioden for
hypo-calcæmiske og/eller hypofosfatæmiske køer efter
intravenøs behandling med calcium
Ca. 2/3 af alle køer, som lider af mælkefeber, viser tegn på
et subnormalt serumniveau af både phosphor og calcium
Ved phosphormangel anbefales indgivelse samtidig
med parenteral behandling
Forøger behandlingsresultatet ved den første
calcium-infusion op til 90%
Høj bio-tilgængelighed og velsmagende
Anvendelse
Supplement ved forebyggelse eller efter behandling
af calcium- og phosphormangel hos køer
Pakningsstørrelse
12 x 500 ml (Vnr 67 07)

Se bagsiden for mere information

www.salfarm.com

PHOSPHOR-BOVISAL®
phosphor-, calcium- og magnesium-gel
Indhold pr. flaske (i ionform)
51 g phosphor, 55 g calcium og 5 g magnesium
Sammensætning
Dicalciumfosfat, monocalciumfosfat, dimagnesiumfosfat
og dinatriumfosfat.
Analytiske bestanddele
Råprotein		
0%
Råfedt		0%
Træstof		 0%
Råaske		30,0%
Calcium		 8,3%
Fosfor		7,7%
Magnesium 0,8%
Natrium		0,15%
Vand		65,1%
Brugsvejledning
I forlængelse af calcium-infusion indgives 1 flaske Phosphor-Bovisal gennem munden. Hvis koen fortsat er syg efter 8-10 timer, bør man indgive
endnu en flaske Phosphor-Bovisal, evt. efter den 2. calcium-infusion.
Dosering: 1 flaske à 500 ml, se brugsvejledning
Pakningsstørrelse: 12 x 500 ml (660 g pr flaske)
Kliniske tilfælde af mælkefeber

Holdbarhed: 24 måneder
Opbevaring: frostfrit
Udleveringsgruppe: Frihandel

Percentage of cows with an identified
calcium / phosphorus deficit situation
Calcium deficit = Ca. 7.7 mmol/L;
phosphorus deficit = 1.5 mmol/L

Producent:
chevita GmbH, 85266 Pfaffenhofen, Tyskland.

Ca and P deficit
48%
Ca deficit
only
21%

P deficit
only
26%

No deficits
5%
* Data from blood samples submitted to the Animal Health Service
(TGD) in grub (Bavaria) in 1998 and 1999 (A. Hermülheim)
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