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42 tabletter, art.nr. 60053, EAN 7311990600532
En vätskeersättning med nyttiga bakterier för tarmfloran för snabb återhämtning av tarmen efter diarré hos
kalvar och smågris.
Fasthydral
Fasthydral återställer snabbt vätske- och saltbalansen i kroppen hos kalvar och smågrisar som drabbats av
uttorkning och/eller diarré. Fasthydral tillför också nyttiga bakterier till tarmfloran som påskyndar återhämtningen efter diarré. De viktigaste effekterna hos Fasthydral är att:
• Återställa vätske- och saltbalansen. Noga avvägda proportioner mellan natrium, kalium och klor gör att
vätskeupptaget går fort.
• Ge energi och näring åt kalven eller grisen.
• Motverka försurning av blodet genom buffrande ämnen.
• Återställa tarmfloran genom tillskott av nyttiga bakterier.
Användning
Vid första tecken på diarré ska behandling med Fasthydral påbörjas.
1 liter brukslösning bereds genom att 1 brustablett upplöses i 1 liter ljummet vatten, ca 37°C.
Använd brukslösningen omedelbart efter blandningen. Färdigberedd lösning skall bytas ut var 24:e timme.
Vid svåra symptom eller långvarigt förlopp kontakta veterinär. Fasthydral ska ges i max 7 dagar.
Kalvar: Dygn 1 och 2 ges 2 liter Fasthydral brukslösning 2-3 gånger dagligen.
Om djuret även får mjölk kan man ge till exempel 1-2 liter Fasthydral brukslösning följt av
1 liter mjölk 1 timme senare 2-3 gånger dagligen.
Dygn 3 och 4 ges 1 liter fasthydral brukslösning följt av 1 liter mjölk.
Efter intag av Fasthydral ska det gå minst 1 timme innan utfodring av mjölk eller mjölkersättning.
Smågrisar: Ge hela kullen fri tillgång till Fasthydral brukslösning.
		
Behandlingen bör ges i minst 3-4 dygn eller till symtomen har minskat.
		
En kull diande grisar ungefär en vecka gamla kan dricka 2-3 liter elektrolytlösning om dagen.
Avvänjningsgrisar: En nyfödd avvand gris kan dricka ungefär 1-2 liter elektrolytlösning om dagen
beroende på grisens ålder.
Fördelar med Fasthydral
• Vätskeersättning med elektrolyter och goda
tarmbakterier för snabb återhämtning
• Lätt att dosera exakt brukslösning
Deklaration
Ingredienser per brustablett (33 g):
Laktos 16,43 g
Bikarbonat 6,27 g
Citronsyra 4,62 g
Natriumkarbonat 2,97 g
Kaliumklorid 1,49 g

Förvaring
Förvaras torrt och vid rumstemperatur (15-25°C).
Förvaras oåtkomligt för barn.
Utgångsdatum och batchnummer finns på ytterkartongen.
Förpackningar:
Varje förpackning innehåller 42 st brustabletter,
packade 2 och 2.
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