Bijzonder voedingsdoel: Vermindering van het risico van melkziekte
Essentiële voedingskenmerken: Hoog gehalte aan calcium in de vorm van in hoge mate beschikbare
calciumzouten. Bovikalc® bevat calciumchloride, dat snel oplost in de pens en calciumsulfaat, dat pas
oplost na degradatie door de pensflora.
Samenstelling : Calciumchloride (71 %), calciumsulfaat (29 %)
Toevoegingsmiddelen/Technische toevoegingsmiddelen: Polyethyleen-glycolglycerylricinoleaat E484 (7 %),
verdikkingsmiddel xanthaangom E415 (0,1 %). Informatie te verkrijgen bij de distributeur.
Analytische bestanddelen: Calcium (22,2 %), water (32,0 %)
Iedere bolus bevat 43 g calcium. Bovikalc® bevat geen natrium, fosfor of magnesium.
Aanbevolen gebruiksduur:
Vanaf eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven.
Toediening: Bovikalc® wordt oraal toegediend met een daarvoor bestemde applicator.
Rantsoenaanvulling bij gepredisponeerde koeien : 4 boli
- Bolus 1 : bij de eerste tekenen van een naderende kalving
- Bolus 2 : onmiddellijk na het kalven
- Bolus 3 : 12 à 15 u na bolus 2
- Bolus 4 : 12 à 15 u na bolus 3 of 24 à 30 u na het kalven
Supplement bij calciumperfusie : 2 boli
- Bolus 1 : 2 à 3 u na het infuus
- Bolus 2 : 12 à 15 u na bolus 1
Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoederdeskundige in te winnen.
Bijzondere voorzorgsmaatregelen: Bovikalc® enkel toedienen met een aangepaste applicator. Niet
toedienen aan koeien met klinische tekenen van melkziekte omdat hun slikreflex verstoord zou kunnen zijn.
Niet toedienen in geval van paresis (verlamming). Alvorens toe te dienen moet u erop letten dat de bolus in
goede staat is (beschermlaag moet intact zijn).
Bewaring: Bewaar Bovikalc® op een droge plaats met een temperatuur die de 30° C niet overstijgt. Elke
bolus moet in zijn oorspronkelijke verpakking bewaard blijven tot juist vóór de toediening. Ten minste
houdbaar tot : zie "EXP".
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Bovikalc® is een geregistreerd handelsmerk van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH – gebruikt onder licentie.

