GLUCOSOL prášek pro přípravu perorálního roztoku
GLUCOSOL prášek pro přípravu perorálního roztoku
Číslo schválení VP: 077-18/C
Složení veterinárního přípravku (1 kg obsahuje): Natrii hydrogencarbonas 100,0 g, Natrii chloridum 70,0 g,
Glycinum 40,0 g, Kalii chloridum 30,0 g
Pomocná látka: Glucosum anhydricum
Účel použití: Pro podporu kauzální terapie dehydratačních stavů u telat a prasat při gastrointestinálních
onemocněních způsobených viry, bakteriemi, parazity, plísněmi a chybami ve výživě, respiračních,
renálních a syndromových onemocněních, mykotoxikózách, intoxikacích, otravách, septických –
hypermetabolických (horečnatých) – hypovolemických malabsorpčních a pooperačních (kromě zákroků na
trávicím traktu) stavech, anorexii, ztrátách proteinů a krve (hypoproteinémie a anémie) a úrazech; při
hypoglykémii a snížené vitalitě prasat. Může se použít k podpoře cytostatické léčby. Působí příznivě proti
vzniku dehydratace a energetického deficitu po přepravě (první nápoj), přeskupování do skupin a stád,
profylaktickém výkonu. Podpora adaptace na nové podmínky chovu telat, prasat a kuřat. V případě
nelepšícího se zdravotního stavu, kontaktujte svého veterinárního lékaře.
Cílové druhy zvířat: telata, prasata, kuřata
Způsob použití: Perorálně – u telat z láhve, sondou, aplikátorem, napájecím zařízením – u prasat a kuřat
volně z napáječky. S použitím přípravku by se mělo začít ihned, jak se objeví příznaky dehydratace. U
nemocných telat musí být zachován sací reflex. Roztok se připravuje denně. Napáječky se musí denně
čistit a udržovat v dobrém hygienickém stavu.
Dávkování: 35 gramů (dvě polévkové lžíce) přípravku se rozpustí v 1 litru pitné vody teplé cca 37 °C.
Telata: 2–3 litry roztoku se podává namísto mléka nebo tekutého mléčného krmiva dvakrát denně během 2
dnů. Další 2 dny se podává 1–1,5 litru roztoku smíchaného se stejným dílem mléka nebo tekutého
mléčného krmiva. Potom se přejde na normální krmení. Přípravek se může podávat nejvýše 4 dny.
Selata: množství roztoku je závislé od jejich věku (sedmidenní vrh vypije 2–3 litry roztoku denně).
Odstávčata: odstávče vypije 1–2 litry roztoku denně. Prasata: množství roztoku je podmíněno věkem.
Přípravek se může podávat nejvýše 4 dny.
Kuřata: 35 gramů přípravku se rozpustí ve 2–3 litrech pitné vody. Nápoj se podává 2 dny.
Balení: 500 g, 10 kg

