
 

 
 
 

Elektrolytbolus för kalvar ska ges oralt med ingivare. Det är en utmärkt 
vatten- och elektrolytbalansstabilisator som används vid symtom på 
diarré. 
 

Fodertillskott för kalvar, föl. 
Särskilt näringsändamål: stabilisering av vatten- och elektrolytbalansen 
för att stödja den fysiologiska matsmältningen vid risk för, under 
perioder av eller återhämtning från matsmältningsstörningar (diarré) 
INNEHÅLL: Foderråvaror - natriumbikarbonat, natriumklorid, laktos, 
kaliumklorid, magnesiumstearat. 
TILLSATSER i 1 kg: Zootekniska tillsatser - tarmflorastabilisatorer (4b): 
Enterococcus faecium NCIMB 11181 (4b1708) 8,4x1012. Sensoriska 
tillsatser: naturprodukter - botaniskt definierade 2b 
kamomillblomextrakt 38 000 mg. 
ANALYTISK SAMMANSÄTTNING i 1 kg: råaska 61,0%, Ca 0,0%, P 0,0%, Na- 22,0%, 
K- 4,5%, Cl- 15,2%, Mg 0,01 %, laktos - 7,7%. 
 
DOSERING VID DIARRÉ: 
Vid risk för matsmältningsstörningar (diarré), under pågående diarré, eller under 
återhämtning efter diarré. 
 
Ge 1 bolus oralt med ingivare, 2-3 gånger om dagen. 
Efter att ha gett bolusen, förse djuret med tillgång till vatten! 
Rekommenderad användningsperiod från 1 till 7 dagar. 
 
OBSERVERA 
Innan användning är det lämpligt att rådgöra med en veterinär. 
Om du skadar bolusen när du öppnar påsen eller placerar den i ingivaren ska 
bolusen lösas upp i 1 liter varmt vatten och ges till kalven att dricka. 
 
FÖRPACKNING  
15 bolusar, vardera 13 g (± 0,5 g). 
 
FÖRVARING  
Förvara i rumstemperatur på en torr plats i en sluten behållare. 
 
HÅLLBARHETSTID  
18 månader från tillverkningsdatum (se ruta). 
 
Hur ger man elektrolytbolus ordentligt? 
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JFARM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Magazynowa 1A, 

07-417 Ostrołęka, POLEN 
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När ska man använda? 
När du märker de första tecknen på diarré, aptitlöshet. 
Efter inköp av nya kalvar som sammanförs med befintliga kalvar. 
 
Vad är orsaken till diarré? 
Orsaken till matsmältningsstörningar hos kalvar är brist på immunglobulin i råmjölken, 
vilket för nyfödda kalvar är den enda och viktigaste källan till antikroppar, som har 
inverkan på deras framtida immunitet och hälsa. Otillräcklig djurhygien och fel i 
uppfödningen (sen utfodring av råmjölk, dålig mjölktemperatur) i kombination med 
dålig motståndskraft leder till diarré hos kalvar. 
 
Hur man fortsätter? 
Den bästa lösningen för kalven är att ge elektrolytbolus med en ingivare i munnen. Om 
du märker de första tecknen på diarré kan elektrolytbolus ges till alla kalvar i en grupp. 
Oral administrering av elektrolytbolus tillför alla nödvändiga ingredienser utan att 
man behöver "stå över hinken". 
 
Fördelar med att ge elektrolytbolus med ingivare  
 
MOTVERKA ELEKTROLYTBRIST  
natrium, kalium, klorid - upprätthåller vatten- och elektrolytbalansen. Na + -joner ger 
det korrekta osmotiska trycket i kroppsvätskorna, vilket är nödvändigt för absorption 
av vatten i tarmarna. 
 
KOMPENSERA SYRA-BAS BALANSEN  
bikarbonat - med buffrande egenskaper kompenserar effektivt syra-bas balansen i 
kroppsvätskor. 
 
TILLFÖR FÖRDELAKTIGA INTESTINALA PROBIOTISKA BAKTERIER 
Innehåller ett omfattande probiotikum med stam: Enterococcus faecium, som i mag-
tarmkanalen hämmar tillväxten av patogena bakterier vilket ger en balans i 
tarmfloran. Probiotika förstärker och stimulerar immunförsvaret och säkerställer 
homeostasen i mag-/tarmkanalen. 
 
KAMOMILL 
Naturligt växtbaserat tillskott med breda terapeutiska egenskaper: 
antiinflammatoriskt och antibakteriellt, innehåller ett avslappnande och topiskt 
antiseptiskt medel. Hjälper till att reglera matsmältningsproblem - stimulerar 
utsöndringen av galla och förhindrar överdriven jäsning i tarmen. 
 
KARENSTID: 
INGEN  
 
Elektrolytbolus som ges oralt är ett fodertillskott för kalvar som kan ges säkert, 
eftersom det inte innehåller antibiotika. 
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