
 

 

Energan® Pansenstarter/Bendőstimuláló  

TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐ PASZTA ANYAGFORGALMI BETEGSÉGEK 

MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

Borjú, szarvasmarha, juh és kecske részére 

 

Összetevők: : Kálcium-propionát 32,4%, Propilén-glikol 14,8%, szárított élesztő 10% és 

enciángyökér 5% 

Beltartalom: Nyersfehérje: 5,5%, Nyersrost: 2,6%, Nyerszsír: 0,6%, 

Nyershamu: 18,4%, Kálcium 6,97%, Nedvességtartalom 37,5% 

  

Javallat: Bendőmotilitás stimulálása, beindítása. A telepeken megjelenő számos probléma – 

például anyagcsere-betegségek vagy az alacsony termékenyülés – hátterében az ellést követően 

kialakult energia-hiányos állapot áll. A laktáció kezdetén a tehén tápanyagigénye drámaian 

megemelkedik, ami egybeesik a tejtermelés beindulásával és az ellés utáni 3. és 5. hét közötti 

maximumával. Az étvágy szintén fokozódik az ellést követően, csak nem ugyanilyen mértékben, 

maximumát az ellés utáni 3. - 4. hónapban éri el. Emiatt általában negatív energia-mérleg figyelhető 

meg a laktáció elején. Ez két okra vezethető vissza: nem megfelelő a takarmány energia-tartalma, 

vagy a tehén étvágya csökkent és így nem vesz fel elegendő takarmányt. A Panzenstarter 

kifejezetten tejhasznú tehenek étvágyának helyreállítását szolgálja. Összetételében egyesül a 

motorikus funkciók támogatásért és az étvágy helyreállításáért felelős keserűanyag, a genciána-

gyökér (tárnics-gyökér) illetve a megfelelő bendőflóra kialakulásáért és a normális májműködéséért 

felelős aminosavak hatása. 

Adagolás: Az Energan Pansenstartert 2-4 napig adjuk: Borjú (a választást követően): 

naponta 1/2 patron (egyszerre vagy két részletben). Kecske, juh: naponta 1/2 patron 

(egyszerre vagy két részletben) Szarvasmarha: naponta 1 patron (egyszerre vagy két 

részletben).  

Alkalmazás módja: Csak megtartott nyelési reflex esetén adható be. A beadás során óvatosan 

járjunk el, ne okozzunk sérülést a garatüregben. Sérülés esetén a ne folytassa a beadást és forduljon 

állatorvoshoz. A patron záróelemét késsel vágja le, majd helyezze a pasztát tartalmazó patront az 

Energan*-adagolópisztolyba. A pisztoly végét oldalról tegyük az állat szájába a nyelv mentén. A 

patron tartalmát úgy kell kiüríteni, hogy az állat le tudja nyelni. 

35°C alatti hőmérsékleten tárolandó. 
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