Holdbarhed:
2 år efter produktion, i uåbnet
original emballage.

Stor pakning:
Flerlagssæk med 25 kg.

Lille pakning:
Plastspand med 9,5 kg.
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PrimoLyt

KALVE OG SPÆDGRISE

Opbevaring:
Tørt, i tæt lukket original emballage.

PrimoLyt
Diætetisk foder til
stabilisering af væske og
elektrolytbalance hos grise
og kalve
Baggrund
Diarré kan specielt hos unge dyr være livstruende, og i
tilfælde hvor tilstanden har ført til alvorlig dehydrering er
det vigtigste at få dyret rehydreret, idet der ellers er risiko
for at dyret går i koma og dør.
Oral rehydrering er den enkleste metode. For at opnå den
bedste rehydrering er det vigtigt at det som dyret drikker
har samme koncentration af opløste stoffer som blodet,
da situationen ellers ikke bedres, men tværtimod kan forværres.
Sammensætningen af en god elektrolytblanding er derfor
underlagt nogle stramme begrænsninger, idet visse salte
er nødvendige, samtidig med at blandingen skal indeholde mest muligt energi i form af sukker.
Mælkesukker
I de fleste elektrolytblandinger anvendes glukose som
sukkerstof, men i PrimoLyt er sukkerstoffet laktose (mælkesukker), som i forhold til glukose indeholder omtrent
dobbelt så megen energi pr. molekyle. Samtidig er laktose det naturlige sukkerstof for unge dyr, og det betyder
at anvendelsen af laktose holder gang i produktionen af
de fordøjelsesenzymer, som skal nedbryde dette sukker-

stof. Ved at anvende glukose standses produktionen af
disse enzymer, derfor skal der ske en langsom og gradvis
tilbagevenden til mælkefodring, for at genstarte denne
produktion.
Ved anvendelse af PrimoLyt kan der skiftes direkte over
til mælkefodring, når det skønnes passende i forhold til
dyrets helbredstilstand.
Fordelen ved denne hurtige tilbagevenden er, at der
bliver færre dage hvor dyret ikke forsynes med den tilstrækkelige ernæring i form af mælk.
Metalsalte
Forskellige metalsalte er nødvendige for at opnå en komplet og korrekt afbalanceret rehydrering. Hvilke salte som
er aktuelle varierer i de forskellige tarmafsnit, men disse
forskellige salte findes i en velafbalanceret sammensætning i PrimoLyt. Samtidig er typen af disse salte valgt
således at de modvirker den forsuring af blodet (acidose),
som i forbindelse med diarré kan være livstruende for
dyret.
Brugsvejledning
Kalve
Ved diarré tilbydes kalven PrimoLytopløsning 2-3 gange
dagligt. Hver gang tilbydes 90 gram PrimoLyt opløst i 2
liter håndvarmt vand. Ældre kalve kan have behov for en
større mængde opløsning.
Grise
Ved diarré tilbydes grisene PrimoLytopløsning i forholdet
90 gram PrimoLyt til 2 liter håndvarmt vand. Opløsningen
skal tilbydes frit tilgængeligt i trug eller drikkeautomat.
Der fremstilles frisk opløsning hver dag.
Det anbefales at indhente udtalelse fra dyrlæge inden
brug.

