
Gebruiksaanwijzing
Curatief: doseer 25 gram Electrolyte Mix per liter 
water. Voeren gedurende 2 à 3 dagen en verdeeld 
over 3-4 porties per dag. 
Verstrek 10% van het lichaamsgewicht aan 
electrolytenoplossing per dag op lichaamstemperatuur 
(voorbeeld: een kalf van 45kg, 3 keer per 
dag 1,5 liter). Indien mogelijk de hoeveelheid 
electrolytenoplossing verminderen en de melkgift 
opvoeren.

Producteigenschappen
Glucose Geeft direct energie
 Nodig om het water en 

voeropname te stimuleren
Elektrolyten Vult ontstane tekort direct 

aan 
Natriumbicarbonaat Gaat verzuring tegen 

waardoor ook de drinklust 
wordt opgewekt

Vanille aroma Maakt het een smakelijk 
product

H o o f To p

animal health
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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 Electrolyte Mix
De Topro Electrolyte Mix is ontwikkeld voor de 
stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter 
ondersteuning van de fysiologische spijsvertering. Dit 
product bevat energie, elektrolyten en een buffer. 
Energie is belangrijk om er voor te zorgen dat het dier 
zich weer fitter gaat voelen. De elektrolyten vullen 
het ontstane tekort direct aan. Natriumbicarbonaat is 
als buffer toegevoegd om de verzuring als gevolg van 
diarree tegen te gaan. 

Bewaaradvies
Droog en buiten bereik van kinderen bewaren.

Samenstelling
Glucose, natriumchloride,  natriumbicarbonaat, 
kaliumchloride.

E l e c t r o l y t e  M i x

Aanvullend
dieetvoeder

Diersoort
kalveren, biggen, schapen 
lammeren en geiten lammeren

Artikelnummer
102107
Inhoud 
2 kg

Artikelnummer
102118
Inhoud 
5 kg

Artikelnummer
102119
Inhoud 
10 kg

GMP + FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322


