
Dosering na een calciuminfuus tegen melkziekte
• 2 bolussen zodra de koe weer opstaat.
• 2 bolussen 10 – 12 uur later.

• Toedienen met een aangepaste bolusschieter
• Aanbevolen wordt om voor het gebruik het
 advies van een diervoedingsdeskundige in te
 winnen. 

Producteigenschappen
Fosfor Vult fosfortekort snel aan
 Draagt bij aan voorkoming van  

Downer syndroom
Calcium Vult calciumtekort aan
Bolus Makkelijk toe te dienen
 Zeker van opname

H o o f To p

animal health
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Fosforbehoefte
Op calcium na is fosfor het meest voorkomende 
mineraal in het lichaam van melkkoeien. Een groot 
deel hiervan is opgeslagen in de botten en tanden. 
Ook heeft fosfor, van alle mineralen, de meeste 
functies in het lichaam. Zo speelt het een rol binnen 
het energiemetabolisme, is het een onderdeel van 
de bouwstenen van celmembranen en is het een 
belangrijke nutriënt voor pensmicroben. Net als bij 
calcium treedt een tekort aan fosfor vaak op rond het 
afkalven. Gevolg hiervan kan zijn dat het dier gaat 
leiden aan het Downer syndroom. Deze aandoening uit 
zich o.a. in dat het dier niet meer rechtop kan staan. 

Topro Phosphorus bolus
Om een fosfor tekort op te heffen is de Topro 
Phosphorus bolus ontwikkeld. Deze bolus bevat 15 
gram fosfor dat onmiddellijk vrijkomt. Omdat een 
fosfortekort vaak gepaard gaat met een calciumtekort is 
er ook 15 gram calcium aan toegevoegd. 

Samenstelling
Dicalciumfosfaat, mononatriumfosfaat, sorbitol, 
calciumstearaat. 

Bewaaradvies
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Beschermen tegen vorst.

Gebruiksaanwijzing
• Bij eerste tekenen van afkalven: 2 bolussen
• Onmiddellijk na het afkalven: 2 bolussen

Artikelnummer
102141

Mineraal dieetvoeder

Diersoort
rundvee

Inhoud
12 stuks x 85 g

GMP+ FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322
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