Tildeling som supplement til dyrlægens
behandling:
1. dosis gives ca. 2 timer efter dyrlægens
behandling. Synkerefleksen SKAL være
til stede.
2. dosis gives ca. 10 timer efter den første.

MALKEKØER

Forebyggende anvendelse:
1. dosis gives 12-24 timer før forventet
kælvning.
2. dosis gives lige efter kælvning.
3. dosis gives ca. 12 timer efter kælvning.
4. dosis gives ca 24 timer efter kælvning.

Opbevaring
Tørt i original lukket beholder.

Holdbarhed
2 år fra produktionsdato.

Pakninger
4,8 liter (21 doser) i plastdunk.

Køer som tidligere har lidt af mælkefeber,
særligt højtydende køer og ældre køer er
særligt udsatte for at få problemer med calciumforsyningen, og som et minimum bør
disse grupper tildeles ekstra calcium forebyggende.
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Calcium +ADE

Calcium +ADE
Tilskudsfoder til malkekøer med
indhold af calcium, magnesium,
vitaminer og let tilgængelig
energi

Baggrund for anvendelsen af foderet
Når laktationen genoptages efter kælvning
stiller det store krav til koens evne til at
mobilisere calcium fra reserverne. Hvis dette
behov ikke kan imødekommes fra mobilise
ringen falder indholdet i blodet. Dette kan
forårsage en større eller mindre grad af reversibel lammelse. Symptomerne er kendt
som mælkefeber. Hvis denne tilstand ikke
bliver behandlet kan den føre til koens død.
Det enkleste redskab til at forebygge
forekomsten er oral tildeling af let tilgængeligt calcium i oral form i nogle få dage
omkring kælvning.

• Calcium i en hurtigt tilgængelig form, for
en hurtig optagelse.
• Calcium i en langsommere optagelig
form, for en forlænget forsyning.
• Indeholder magnesium og vitaminer for
at fremme optagelse og udnyttelse af
calcium.
• Indeholder propylenglycol som giver
koen let tilgængelig energi.
• Produktet er ikke ætsende.
• Produktet er flydende ved normale temperaturer.

Calcium +ADE er udviklet med henblik på
dette formål. I betragtning af at energimangel ofte går hånd i hånd med calciummangel er en relativ høj mængde propylenglycol
indarbejdet i produktet for at sikre koen en
kilde til let og hurtig tilgængelig energi.

Brugsvejledning
Calcium +ADE kan enten anvendes forebyggende eller som supplement til dyrlægens behandling med intravenøs calcium.
Tildelingen sker med en drenchpistol i
munden, og der gives en dosis på 230 ml
pr. tildeling.
Spidsen af drenchpistolen placeres bagest
på koens tunge og produktet presses ud
med en passende hastighed, så koen kan
nå at synke det.
Koens hoved holdes vandret under tildelingen.

