
Gebruiksaanwijzing
• Melkvee: 1 bolus bij verhoging van het celgetal.
• 1 bolus bij het droogzetten.
• 1 bolus 2 weken voor het afkalven. 
• Kan ook worden ingezet bij koeien met
 verminderde eetlust, energietekort of tijdens
 herstel na ziekte.
• Niet toedienen aan runderen beneden de 400 kg.
• Toedienen met een aangepaste bolusschieter.
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Mastitis
Mastitis, ofwel uierontsteking, is de meest voorkomende 
aandoening bij melkkoeien. Mastitis betekent 
letterlijk: ontsteking van het uierweefsel. Dit kan door 
verschillende bacteriën worden veroorzaakt waaronder 
E coli, Staphylococcus aureus en Streptococcus uberis. 
Voor de melkveehouder vormt het een grote schadepost 
omdat de melkproductie daalt, veelal antibiotica wordt 
ingezet, de melk hierdoor niet kan worden geleverd 
en er een boete volgt bij overschrijding van het 
tankcelgetal. 
We kennen twee verschijningsvormen, namelijk 
klinische mastitis en subklinische mastitis. Klinische 
mastitis is goed zichtbaar (rood uier, vlokken in de 
melk), subklinische mastitis is minder goed zichtbaar 
ondanks dat er wel een ontsteking gaande is. Het 
celgetal van de betreffende koe is dan ook een manier 
om subklinische mastitis op te sporen. 
Subklinische mastitis kan zich ontwikkelen tot klinische 
mastitis. Daarom is het belangrijk om subklinische 
mastitis te behandelen en hiermee problemen te 
voorkomen.  

Topro Udder bolus
Ter ondersteuning van de algehele gezondheid en 
uiergezondheid is de Topro Udder bolus ontwikkeld. 
Deze bolus bestaat uit een goed bestudeerd evenwicht 
tussen essentiële oliën van knoflook, kruidnagel en 
eucalyptus. Deze ingrediënten hebben een antibacteriële 
werking maar ook een sterk ontstekingsremmend 
effect. Deze bolus heeft een werkingsduur van 21 
dagen.

Samenstelling
Magnesiumoxide, plantaardig vet van koolzaad, tijm, 
knoflook, calciumstearaat. 

Toevoegingsmiddelen
Mengsel van (natuurlijke) aromatische stoffen.

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

Artikelnummer
102146
102152 

Aanvullend diervoeder

Diersoort
rundvee

Inhoud
4 stuks x 95 g
8 stuks x 95 g

GMP+ FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322

U d d e r  b o l u s

1 2 3

Producteigenschappen
Essentiele oliën Antibacteriële werking
van knoflook, tijm, Ontstekingsremmend
kruidnagel en Verbetert gezondheids-
eucalyptus toestand van het uier 
 Melk kan gewoon worden
 geleverd
Bolus Makkelijk toe te dienen
 Zeker van opname


