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“In the red circle”
Bovikalc
Mineralny suplement diety
ograniczający ryzyko wystąpienia
porażenia poporodowego u krów
mlecznych
4 x 190 g
Właściwości: Bovikalc to bolus o wysokiej zawartości wapnia, który ma na celu
ograniczenie ryzyka wystąpienia różnego stopnia hypokalcemii u krów mlecznych w
okresie okołoporodowym.
Preparat Bovikalc zawiera chlorek wapnia, który szybko rozpuszcza się w żwaczu,
oraz siarczan wapnia, który rozpuszcza się dopiero po rozłożeniu przez mikroflorę
żwacza.
Bolus 190 g
Każde opakowanie zawiera 4 bolusy
Skład
Chlorek wapnia, siarczan wapnia
Substancje pomocnicze:
Informacje można uzyskać u dostawcy
Analiza składu
Wapń =
Wilgotność =

21.9%
32.0%

Jeden bolus zawiera 42 g wapnia
Z czego 71% w postaci chlorku wapnia i 29% w postaci siarczanu wapnia
Bovikalc nie zawiera sodu, fosforu ani magnezu.
Sposób użycia i dawkowanie:
Preparat przeznaczony do stosowania u krów mlecznych zagrożonych
porażeniem poporodowym – w szczególności krów wysokowydajnych i
osobników, u których wystąpiło porażenie poporodowe.
W przypadku krów zagrożonych porażeniem poporodowym należy podać 4 bolusy:
•
•
•
•

Pierwszy w momencie wystąpienia pierwszych objawów porodu
Drugi bolus – niezwłocznie po porodzie
Trzeci bolus – 12-15 godzin po porodzie
Czwarty bolus – 24-30 godzin po porodzie
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W przypadku krów, którym podano wcześniej wapń w iniekcji, należy podać 2 bolusy:
• Pierwszy bolus – 2-3 godziny po iniekcji wapnia
• Drugi bolus – 12-15 godzin później
Przed zastosowaniem zalecane jest zasięgnięcie opinii lekarza weterenarii.
Środki ostrożności
Preparatu Bovikalc nie wolno podawać krowom wykazującym kliniczne objawy
porażenia poporodowego, ponieważ mogą im towarzyszyć zaburzenia połykania.
Nie należy podawać preparatu Bovikalc krowom zalegającym.
Nie podawać, jeżeli powłoka bolusa jest uszkodzona lub odłamuje się.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze maks. 30°C.
Bolus należy przechowywać w pojemniku do ostatniej chwili przed użyciem,
ponieważ jest on podatny na wilgoć zawartą w powietrzu.
Nr partii:
Najlepiej zużyć przed (MM, RR):
Dystrybucja i informacja
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul Wołoska 5,
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tel 22- 699-0-699 / fax 22-6990-698
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208-R854833
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