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CalciCaps®  dietfoder (kalciumtillskott)

Förpackning med 24 boli à 150 g. Ingivare Ø 35 mm.

CalciCaps är nu godkänt som dietfoder. För att minska risken för kalvningsförlamning.

I samband med kalvningen kan kon drabbas av låga kalciumvärden i blodet. Detta kan ge upphov till kalvnings- 
förlamning. Kor som vid tidigare kalvningar drabbats av låga kalciumvärden är i riskzonen att drabbas igen.  
Till dessa är det lämpligt att ge kalciumtillskott före kalvning.

CalciCaps är ett dietfoder som innehåller kalcium i en kombination av kalciumklorid och kalciumpropionat. Dessa 
bildar i våmvätskan fria kalciumpartiklar som snabbt tas upp i blodet och därmed höjer blodets kalciuminnehåll. 
1 bolus tillför kon 40 gram kalcium.

Användning
CalciCaps användes i samband med kalvningen till mjölkkor som riskerar att drabbas av kalciumbrist. CalciCaps kan 
även användas som tillskottsfoder efter veterinärens behandling.

Bruksanvisning
- Första bolus ges omedelbart efter kalvning.
- Nästa bolus ges 10-14 timmar efter kalvning.
Dessutom kan man ge en bolus 24 timmar före kalvning och en bolus 24 timmar efter kalvning.
Mer information finns på etiketten på förpackningen.

Skadade boli får inte användas och ska kasseras. Sluta med fodringen under kalvning.  
Det är viktigt att de rekommenderade intervallen mellan doseringarna hålls.

Ingivning av CalciCaps
1. Sätt en CalciCaps bolus i ingivaren. Den runda änden skall peka framåt.
2. Kons huvud hålls högt och munnen öppnas med den ena handen.
3. Med den andra handen förs ingivaren försiktigt in i kons mun rakt framifrån och in över
 tungroten i svalget.
4. När kon gör en sväljningsrörelse, skjuts CalciCapsen in med ett passande tryck på
 ingivarestången.
5. Ingivaren dras ut försiktigt efter 5 sekunder.

Deklaration
Innehåll: 24 boli á 150 gram. 1 bolus innehåller 40 g Kalcium. OBS! Högst 2 boli per ko om dagen.
Råvaruinnehåll: Kalciumklorid, dihydrat, Magnesiumoxid, Cellulosafibrer, Vegetabiliskt fett.
Fodertillsatsämnen: Kalciumpropionat 35 000 mg/kg
Analytiska beståndsdelar: Kalcium 27 %, Natrium 0,1 %, Fosfor 0,1 % och Magnesium 0,5 %. 

Förvaring
Förvaras torrt och i originalemballaget. CalciCaps bör förvaras i de slutna plastpåsarna fram till omedelbart före 
användningen, då de är känsliga för luftens fuktighet.

Bäst före
Tillverkat 2 år före bäst före datum.

Följ alltid etikettens anvisningar!      
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