F54325 – Diaproof Extra - REGULATORY SUMMARY

Diaproof Pro
DIÉTÁS TAKARMÉNYKIEGÉSZÍTŐ borjak, csikók, bárányok és kecskegidák részére
Összetevők: Dextróz-monohidrát 38.4%, Plantago ovata 27%, szárított sörélesztő, nátriumhidrogénkarbonát 7.08%, nátrium-klorid 4.85%, kálium-klorid 3.3%, búzaliszt, magnéziumhidroxid 1.07%.
Hozzáadott tápanyagok: Aminosavak: L-glutamin 2 g, Vitaminok: PP-vitamin (nikotinamid)
8,7 g, E-vitamin (d-alfa-tokoferil-acetát) 2,205 g
Beltartalom: Nyersfehérje 7.7%, Nyersrost 1.5%, Nyerszsírok és –olajok 1.0%, Nyershamu
18.1%, Cukrok 38.4%, Nátrium 4.70%, Magnézium 0.40%, Kálium 1.70%, Klorid 4.90%
Javallat: víz- és elektrolit-háztartás stabilizálása. Emésztőszervi zavarok (hasmenés)
kockázata esetén, azok során illetve a felépülés idején alkalmazható.
Adagolás: A kezelés ajánlott időtartama: 1-6 nap (1-3 nap, ha kizárólag a Diaproof-Prot
etetjük)
Borjak & csikók
3 etetés 12 órás időközökkel
40°C-os víz vagy tej
Diaproof (50 g-os adagoló
kanál)
1. nap
Kezdet
2 liter
2 adagoló kanál (100 g)
+ 12 óra
2 liter
2 adagoló kanál (100 g)
2. nap
+ 24 óra
2 liter
2 adagoló kanál (100 g)
3 etetésre 2 l, 12 órás időközökkel. Ezután fokozatosan kell visszatérni a tejes táplálásra, feles
tej adásával. A kisebb fajtáknál az egy etetésnyi adagot 1,5 literre csökkenthetjük, a Diaproof
Pro adagját pedig ehhez igazítjuk (75g).
Bárányok & kecskegidák
Az alábbiaknak megfelelően kell elkészíteni az oldatot, majd ebből 200-500 ml-t adni
háromszor, 12 órás időközökkel:
3 etetésnyit készítsünk el és adjunk be 12 órás
Diaproof Pro (50g-os adagoló
időközökkel
kanál)
1. nap
Kezdet
½ liter 40°C-os víz vagy tej
½ adagoló kanál (25g)
+ 12 óra
½ liter 40°C-os víz vagy tej
½ adagoló kanál (25g)
2. nap
+ 24 óra
½ liter 40°C-os víz vagy tej
½ adagoló kanál (25g)
Alkalmazás módja: Használjuk a dobozban található adagoló kanalat (1 teljes kanál = 50g).
Bekeverés után minél hamarabb adjuk az állatoknak, mielőtt a gélképződés megindul. Az
elkészítés és az etetés között ne teljen el több 20 percnél. Az etetések között álljon
rendelkezésére friss víz. A Diaproof-Pro nem adható együtt spazmolítikumokkal és/vagy más
elektrolit-készítményekkel.
Lejárat: 24 hónap a gyártás napjától számítva
Gyártó: VIRBAC S.A – 06516 Carros – France. Reg. no. FR α 95.355.23. Gyermekek elől
gondosan el kell zárni! Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra! Forgalmazhatóság:
Szabadon forgalmazható. Forgalmazó: Medimpex Zrt. Budapest,1158 Rákospalotai határút.
1. Nagyker. nyilvántartási szám: 578/2010
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