ReCovin pastasystem
- lett, sikkert og effektivt
ReCovin pastasystem er et effektivt dietetisk tilskuddsfôr, optimalt tilpasset for den enkelte
situasjon. Pastaen absorberes hurtig, og gis enkelt med en ReCovin-pastapistol. Du får
ReCovin-pasta ferdigblandet i brukervennlige engangstuber. ReCovin-pistolen har en
bajonettkobling som passer til tuben. Tildelingen foregår lett og sikkert av en person og riktig
mengde pasta gis direkte i kuas munn.

ReCovin Calsium pasta

ReCovin Vomstarter pasta

ReCovin Calcium pasta er et
kalsiumkloridprodukt, som er framstilt
etter en patentert prosess, hvor
kalsiumkloriden er beskyttet av en tofaset
spesialolje som beskytter slimhinnene mot
etseskader. I tillegg er det tilsatt
smaksstoffer for å dempe den bitre og salte
smaken av kalsiumklorid. ReCovin
Calcium pasta anvendes i perioden rundt
kalving til melkekyr, eller etter dyrlegens
behandling av melkefeber. ReCovin
Calcium pasta virker forebyggende mot
melkefeber. ReCovin Calcium pasta er
bestående av 4 tuber som gir 2
behandlinger.

ReCovin Vomstarter pasta er en unik
sammensatt pasta av næringsstoffer og
essensielle vitaminer, mineraler og
aminosyrer, og fungerer som substrat for
vommas mikroflora.
Fôrtilskuddet er velegnet etter perioder
med nedsatt etelyst og vomforstyrrelser.
Dietisk tilskuddsfôr til storfe, sau og geittil behandling av sur vom. Recovin
Vomstarter pasta leveres i pakker på 4
tuber.

Bruksanvisning:
1 tube ved kalving
½ tube 6 — 8 timer etter kalving
½ tube 16 — 20 timer etter kalving

Bruksanvisning:
Voksne kyr: 1/2 tube 2 x daglig i 3-4 dager
Kalv: 1/4 tube 2 x daglig i 3-4 dager
Sau og geit: 1/4 tube 2 x daglig i 3-4 dager
Syke dyr skal alltid ha tilsyn av veterinær.
Holdbarhet: 18 mnd. fra prod.dato
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ReCovin Ketose pasta

Ketose er en produksjonssykdom hos
melkekyr og inntreffer i den første delen av
laktasjonen. Ketose er relatert til fôring og
oppstår når melkekua får tilført for lite
energi i forhold til behovet. Kua begynner
å bryte ned fettreservene i kroppen og det
blir dannet noe som heter ketoner. Et stort
underskudd av energi fører til en sterk
nedbryting av fett og opphopning av
ketoner i kroppen. Begynnende tegn på
ketose er dårligere appetitt og kua vraker
ofte kraftfôret.
ReCovin Ketose pasta gis til melkekuer i
negativ energibalanse, der det er fare for
ketose. Tilskuddet har et høyt
energiinnhold og er tilsatt vitaminer og
mineraler. En pakke består av 4 tuber.
Bruksanvisning:
1 tube 2 ganger daglig i tre dager.

parallelt med og oppå tungen. Når
bajonettkoblingen på pistolen er like
utenfor fortennene på kua (se tegning) er
plasseringen av pastatuben korrekt og man
kan begynne å gi pasta. Gi kua tid til å
svelge hver dose som doseres ut for hvert
pumpetrykk. Følg kuas hodebevegelser slik
at spissen på tuben forblir på tungeroten.

1. Grip kua i munnviken med den ledige
hånden.
2. Før tuben inn parallelt med tungen inntil
koblingen på doseringspistolen er like
utenfor fortennene.
3. Start doseringen og doser i takt med
kuas svelgereflekser (hver gang kua
svelger), lukkes strupelokket for luftrøret,
og pastaen føres direkte ned i spiserøret.
4. Start aldri doseringen hvis pastatuben
ikke ligger parallelt med og oppå tungen.

Se tegningen:

Syke dyr skal alltid ha tilsyn av veterinær.
Holdbarhet: 18 mnd. fra prod.dato

Tildeling av ReCovin
pasta
Doseringsveiledning:
Plastikktuben spennes fast i pistolens
bajonettkobling. Ved å gripe munnviken
med den ledige hånden kan kuas munn
åpnes og plastikktubens spiss føres inn mot
tungeroten. Det er viktig at tuben ligger

Tlf.: 32 14 01 00. firmapost@vilomix.no, www.vilomix.no

