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1.1. In the circle
Bovikalc
Dietetický minerální doplněk k prevenci rizika hypokalcemie produkčních dojnic
4 x 192 g
1.2. Outside the circle
Vlastnosti
Bovikalc obsahuje vysokou dávku kalcia k prevenci hypokalcemie u produkčních dojnic v období
porodu.
Bovikalc obsahuje chlorid vápenatý, který se rychle rozpouští v bachoru a síran vápenatý, který se
rozpouští pouze po degradaci bachorovou mikroflórou.
Bolus 192 g
Každé balení obsahuje 4 dávky
Složení
Chlorid vápenatý, síran vápenatý, mono a diglyceridy mastných kyselin esterifikovaných kyselinou
octovou.
Aditiva
Informace je dostupná u výrobce.
Analytický obsah
Vápník
21,9 %
Vlhkost
32,0 %
Každý bolus obsahuje 43 g vápníku; 71 % ve formě chloridu vápenatého a 29 % ve formě síranu
vápenatého.
Bovikalc neobsahuje žádný sodík, fosfor nebo hořčík.
Použití
Pro použití u produkčních dojnic s rizikem hypokalcemie – zvláště u vysoce produktivních krav a
krav s předchozí anamnézou hypokalcemie.
Pro krávy s rizikem hypokalcemie podávejte 4 bolusy:
•
První bolus při prvních známkách porodu
•
2. bolus ihned po porodu
•
3. bolus 12–15 hodin po porodu
•
4. bolus 24–30 hodin po porodu

U krav po infusi kalcia podávejte 2 bolusy:
•
První bolus 2–3 hodiny po injekci kalcia
•
2. bolus o 12–15 hodin později
Doporučuje se, aby byl před použitím konzultován nutriční odborník.
Upozornění
Bovikalc nesmí být podáván kravám s klinickými známkami mléčné horečky, protože může dojít k
porušení žvýkacího reflexu.
Nepodávejte Bovikalc ležícím kravám.
Pokud je vrchní vrstva bolusu poškozená nebo přerušená, bolus nepodávejte.
Uchovávání
Uchovávejte při maximální teplotě maximálně do 30 °C.
Bolus by měl být uchováván v kontejneru až do doby před použitím, protože je citlivý na vzdušnou
vlhkost.
Č. šarže: viz údaj na obalu
Použijte do: viz údaj na obalu
Distributor
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Austria
Výrobce
Boehringer Ingelheim Denmark A/S
DK-2100 Copenhagen OE
208-R854833

