
Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen
3a300 ascorbinezuur (vitamine C) 2.944 mg/kg.

Technologische toevoegingsmiddelen
E551b colloïdale silica

Sensorische toevoegingsmiddelen
Salix alba

Bewaaradvies
Bewaren op een droge plaats, beschermen tegen 
extreme temperaturen en buiten het bereik van kin-
deren houden.

Gebruiksaanwijzing
• Gebruik 1 Topro PainCare bolus per keer per koe.
 Kan indien nodig na 1 of 2 dagen worden herhaald.
• Toedienen via de bek met een geschikte bolusschieter
  (folie verwijderen). Niet toedienen aan een liggend
 dier.
• Niet toedienen aan runderen onder de 400 kg
  lichaamsgewicht. 
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Comfort van de koe
Het vrij zijn van pijn is één van de 5 vrijheden op het 
gebied van dierenwelzijn bij melkkoeien. Dit is opgesteld 
omdat koeien regelmatig worden blootgesteld aan 
pijnlijke gebeurtenissen, zoals kreupelheid, zwaar 
afkalven, mastitis en baarmoederontsteking. Het 
gedrag wat een relatie heeft op pijn bij dieren kan 
op meerdere manieren tot uiting komen, zoals 
knarsetanden, opgetrokken buik en hangende oren, 
maar ook afname van bepaald gedrag (verminderde 
activiteit en verminderde voeropname) of vermijding 
van situaties wat leidt tot pijn (Weary et al, 2006). 
Ondanks dat is het herkennen van pijn bij dieren een 
uitdaging aangezien koeien vluchtdieren zijn en minder 
snel pijn tonen. De eerste verschijnselen bij een koe 
die pijn heeft is dat de koe minder actief is wat de 
voeropname vermindert. Een verminderde voeropname 
speelt een cruciale rol bij het in de hand brengen 
van andere problemen, zoals slepende melkziekte 
en lebmaagverdraaiingen. Ook produceren koeien 
die pijnlijden minder melk, hebben een verminderde 
conditie en de vruchtbaarheid wordt negatief beïnvloed. 
Pijnstillende middelen bevorderen het herstel wat de 
kans op genezing verhoogt (Veehouder en Veearts, 
2017).
    
Topro PainCare bolus
De Topro PainCare bolus is ontwikkeld om de koe 
te ondersteunen bij moeilijke momenten zoals 
afkalven, uierontsteking, kreupelheid (mortellaro) of 
bij andere ziektes die pijn en koorts veroorzaken. Het 
doel van de PainCare bolus is om het comfort en de 
gezondheidsstatus van de koe te ondersteunen. Zo 
bevat de PainCare bolus Salix Alba wat afkomstig 
is van de schietwilg met als functie dat het 
ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend 
werkt. Daarnaast is Vitamine C toegevoegd wat werkt 
als antioxidant en wat pijnverlichting geeft. Ook is 
citrusextract toegevoegd wat een ontstekingsremmend 
en vochtafdrijvend effect heeft en het stimuleert 
de spijsvertering. Daarnaast is propolis toegevoegd, 
dit heeft als functie dat het een antibacteriële en 
ontstekingsremmende werking heeft en het versterkt. 
De Topro PainCare bolus heeft een afgifteduur van 48 
uur na toediening.

Samenstelling
Magnesiumoxide, plantaardig vet uit koolzaad, 
citrusextract, propolis, calciumstereaat.

Artikelnummer
110039 

Mineraalvoeder

Diersoort
rundvee

Inhoud
12 stuks x 100 g

GMP+ FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322

P a i n C a r e
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P a i n C a r e

Producteigenschappen
Salix Alba Heeft een ontstekingsremmend, pijnstillend 

en koortsverlagend effect.
Citrus Werkt ontstekingsremmend,
extract  vochtafdrijvend en stimuleert de 

spijsvertering.
Propolis Heeft een antibacteriële en 

ontstekingsremmende werking en 
stimuleert het afweersysteem.

Vitamine C Antioxidant, pijnverlichtend.
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