Dietní doplňkové krmivo pro telata

BlueLite Replenish

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
Průjmová onemocnění představují hlavní zdravotní problém odchovu telat do dvou měsíců věku. Orální
rehydratace by měla být základním kamenem všech protokolů pro průjmová telata. Působením patogenů
dochází k poškození střevního epitelu, který není schopen absorbovat elektrolyty a vodu. Některé patogeny
jsou dokonce schopné otočit funkci střevních buněk, které místo příjmu živin naopak živiny a vodu vylučují
z těla ven. Následkem je vždy neschopnost vstřebávat elektrolyty a vodu, které se vylučují ve velkém
množství ve výkalech. Oslabená telata omezují příjem mléka, čímž se jejich stav ještě více zhoršuje. Celý
proces má za následek dehydrataci, silnou acidózu, nerovnováhu elektrolytů, negativní energetickou bilanci
a apatické chování telat. Především však telata skrytě již v tomto období ztrácejí využitelnost části svého
genetického potenciálu. Nejsnazším a nejrychlejším řešením je podání orálního elektrolytu, který se
zaměřuje na všechny negativní projevy průjmových onemocnění.
BlueLite Replenish je chutný elektrolyt pro telata zasažená průjmem. V první řadě dochází k zamezení
dalších ztrát vody a podporu rehydratace, déle korekci acidózy, obnovení normální hladiny elektrolytů a
poskytnutí živin a energie. Replenish je v tekuté formě, což velice usnadňuje úplné rozmíchání ve vodě
nebo mléce. Orální rehydratací elektrolytem s požadovanými alkalizačními činidly pomůžeme teleti rychle
doplnit ztracené živiny a tekutiny.
HLAVNÍ PŘÍNOSY
 alkalizační činidlo octan sodný napomáhá korekci acidózy (účinnější oproti běžně využívanému
hydrogenuhličitanu sodnému)
o zprostředkovává absorpci sodíku
o slouží také jako zdroj energie
o udržuje nižší pH ve slezu pro zamezení výskytu a rozvoje bakterií
o poskytuje neutrální aminokyseliny (glycin)
 splňuje všechna doporučení odborníků na složení elektrolytů pro telata
 má vyhovující hladinu osmolarity roztoků!!!
 tekutá forma zajišťuje jednoduché rozmíchání a celé zkrmení beze zbytku (žádné usazeniny)
 minimalizace skryté ztráty budoucího genetického potenciálu
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
 v případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu
nebo při rekonvalescenci
 pro prevenci průjmových onemocnění
 rychlé řešení proti průjmům v jakékoliv fázi onemocnění
 ve všech stádiích dehydratace
 pro doplnění elektrolytů a energie

Dietní doplňkové krmivo pro telata

BlueLite Replenish
ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
Vlhkost
Hrubá bílkovina
Hrubý tuk
Hrubá vláknina
Popeloviny
Sodík

35.0 %
3.50 %
0.05 %
0.02 %
7.30 %
3.00 %

SLOŽENÍ
glukózový sirup, dextróza, chlorid draselný, třtinová melasa, chlorid sodný

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ
Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.
Dávkování u litrového balení odměřením na měrce, která je součástí kanystru.
U 5ti litrového balení odměřte 2x stlačením pumpy, která je přiložena ke kanystru.
Ve vodě:
Smíchejte 100 ml BlueLite Replenish s 2 litry teplé vody a podejte teleti 1x denně.
V mléce:
Smíchejte 50 ml BlueLite Replenish (poloviční dávka) s mlékem. Podejte při ranním i odpoledním krmení
telat.
Prevence průjmů a podpora trávení:
Rozmíchejte 100 ml ve 2 litrech vody a nabídněte jako další zdroj tekutin během rizikových období.
Během rozvinutého průjmového onemocnění:
Rozmíchejte 100 ml ve 2 l vody. V případě podání v mléce rozmíchejte 2x denně 50 ml na každé krmení.
Opakujte v dalších dnech do úplného vymizení průjmů. Pokud teke není schopné stát, aplikujte pomocí
drenče ve 2 litrech teplé vody.
SKLADOVÁNÍ

Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém, chladnějším místě. Doporučené rozmezí ideální
teploty pro skladování +3 až +20 stupňů. Po každém použití nádobu opět pevně uzavřete.
HMOTNOST BALENÍ:

kanystr o objemu 1.1 litr (11 dávek) nebo 5 litrů (50 dávek)

CENA:

kanystr 1.1 litrů - 790 Kč + DPH
kanystr 5 litrů - 2 800 Kč + DPH

Manufactured under a UFAS Quality assurance scheme
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