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Artikelnummer
102123
Aanvullend
dieetvoeder
Diersoort
kalveren
biggen
Inhoud
20 x 60 g
20 behandelingen
GMP + FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322

Diarree bij kalveren
Bij jonge kalveren is het één van de meest voorkomende
aandoeningen: diarree. Diarree is het gevolg van een
verteringsstoornis. Het kan meerdere oorzaken hebben,
waaronder verkeerde voeding (matige kwaliteit, onjuiste
temperatuur), overvoeding of abrupte voerwisselingen.
Maar veelal wordt diarree veroorzaakt door een virus,
bacterie of parasiet. Voorbeelden hiervan zijn E-coli,
Rota en Coronavirus, Cryptosporidiën, Coccidiose en
Salmonella.
In alle gevallen verliest het kalf veel vocht, elektrolyten
en energie. Daarnaast is er een grote kans dat het kalf
verzuurt – pH waarde van het bloed daalt - omdat
er veel bufferstoffen verloren gaan. Dit alles heeft als
gevolg dat het kalf uitdroogt, in gewicht afneemt en
een groeiachterstand oploopt. In het geval van ernstige
diarree kan het kalf er aan dood gaan. Het is dus
uitermate belangrijk om diarree bij kalveren snel en
adequaat te behandelen.
Topro Top Fizz
Topro Top Fizz is een aanvullend dieetvoeder in de
vorm van een bruistablet speciaal ontwikkeld voor de
stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans.

Dosering
Los één tablet op in 2 liter lauw water (ongeveer 50°C)
per maaltijd. Herhaal gedurende 2 of 3 dagen. Dieren
met een lebmaag moeten niet tegelijkertijd melk
gevoed worden.

Producteigenschappen
Lactose en dextrose
Geeft direct energie. Nodig om
het water- en voeropname te
stimuleren.
Electrolyten
Vult ontstane tekort direct aan.
Stabiliseert en herstelt de water
en electrolytenbalans.
Natriumbicarbonaat
Gaat verzuring tegen waardoor
ook de drinklust wordt
opgewekt.
Vanille
Maakt het een smakelijk
product.

De voordelen van Top Fizz zijn:
• Te gebruiken in geval van risico op 			
spijsverteringsstoornissen (diarree), tijdens en na die
stoornissen.
• Geeft snel opneembare energie door de aanwezige
lactose en dextrose;
• Stabiliseert de water en electrolytenbalans;
• Draagt bij aan het voorkomen van uitdroging;
• Ondersteunt de darmflora;
• Vermindert het risico op verzuring van darmflora en
pH van het bloed;
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