CALF-LYTE® PLUS
Dietetyczna uzupełniająca mieszanka paszowa dla cieląt.
Stabilizacja równowagi wodno-elektrolitowej w celu wsparcia fizjologicznych czynności trawiennych
Skład: dekstroza (60,5%), octan sodu (18,3%), chlorek sodu, chlorek potasu, fosforan sodu, fosforan
dwupotasowy, białko mleka w proszku (zawierające laktoferynę), cukier karmelizowany. Źródło
węglowodanów: dekstroza
Składniki analityczne: cukier całkowity 60,5%, popiół surowy 17,7%, białko surowe 12,0%, sód 5,9%,
chlorki 2,8%, potas 1,7%, tłuszcz surowy 0,5%, włókno surowe 0,5%
Dodatki: konserwanty, substancje aromatyzujące: glicyna 90 400 mg/kg, spoiwa, witaminy i podobne
dodatki
Zastosowanie:
CALF-LYTE® PLUS stosuje się u cieląt w przypadku zagrożenia zaburzeniami trawiennymi (biegunką),
w trakcie takich zaburzeń lub w okresie rekonwalescencji po ich przebyciu.
Połączenie octanu sodu, elektrolitów i dekstrozy jest hipertoniczną (490 mOsm/l) dietetyczną
uzupełniającą mieszanką paszową dla cieląt z zaburzeniami trawienia i biegunką.
Po rozpuszczeniu roztwór nie zakłóca trawienia mleka i może być podawane cielętom ssącym i cielętom,
które są karmione mlekiem ręcznie.
Podawanie:
Cielęta:
Rozpuścić 1 saszetkę (90g) w 2 litrach ciepłej wody (37°C) i podawać za pomocą butelki lub sondy
żołądkowej.
Podawać 2 litry świeżego roztworu 2 do 3 razy dziennie, osobno lub zmieszane ze zwykłą paszą
(mlekiem lub preparatem mlekozastępczym).
Czas stosowania:
1 do 7 dni, jeśli podawane z zwykła paszą.
1 do 3 dni jeśli podawane bez paszy, a następnie 1 dzień przejściowy podając CALF-LYTE® PLUS ze
zwykłą paszą.
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Nie
rozpuszczać zawartości saszetki w mniej niż 2 litrach wody.
Masa netto: 90 g
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
Warunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu
w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Numer referencyjny partii i Najlepiej wykorzystać przed: na dnie pudełka / na boku pudełka / na
wieczku pudełka
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