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HYDRAFEED-elektrolyyttiporejauheella voi-
daan korvata maito väliaikaisesti nestevaja-
uksesta kärsivien eläinten ruokinnassa. Ai-
ne sisältää laktoosia, joka sisältää kaksin-
kertaisen energiamäärän samalla osmoot-
tisella paineella kuin glukoosi. Siten HYD-
RAFEEDiin on voitu lisätä erittäin tehokas 
elektrolyyttiseos ilman imeytymisongelmia.

HYDRAFEED elektrolyyttiporejauhe
Vasikoiden ja porsaiden elektrolyytti- ja nestetasapai-
non vakauttamiseen tarkoitettu erityisravinto
Käytetään ruoansulatushäiriöiden riskitilanteissa, hoidon 
tai toipumisen aikana ja suositellaan eläinlääkärin lausun-
non pyytämistä ennen käyttöä.

• Nopea nestevajauksen ja elektrolyyttivajeen korjaus
• Optimaalinen nesteen ja energian imeytyminen
• Nopea ja pysyvä pH-tasapainon korjaus
• Helppokäyttöinen, hygieeninen, hyvänmakuinen

Elektro lyytit: Natrium
Kalium

110 mmol/l
10 mmol/l

Emästasa-
paino:

Bikarbonaatti 80 mmol/l

Energia: Laktoosi + 
Glysiini

195 mmol/l

Osmolaarisuus: 300 mmol/l
pH-arvo: 6.5

Edut Aktiivisi-
sältö Vaikutus

Runsaasti 
energiaa ja 
natriumia:

Laktoosi, gly-
siini, natrium.

Tehokas ener-
giansaanti ja 
veden imey-
tyminen.

Tasapaino-
tetut elekt-
rolyytit:

Natrium, 
kalium.

Nopea elekt-
rolyyttivajeen 
korjaantumi-
nen

Optimoitu 
pH-pusku-
rointi:

Sitruuna-
happo, bikar-
bonaatti.

Nopea ja 
pysyvä pH-
tasapainotus.

KÄYTTÖOHJE:
HYDRAFEED-liuosta voidaan käyttää mai-
don tilalla 2-3 päivän ajan energiansaan nin ja 
nestetasapainon varmistamiseen vasikoilla ja 
porsailla.
Liuota 1 pussi jauhetta 2 litraan haaleaa (37ºC) 
vettä.
ANNOSTELU: 
Vasikat (40 - 50 kg.): 2 - 3 ensimmäisen päivän 
aikana 2 litraa liuosta 2 - 3 kertaa päivässä. 
Jos eläimelle annetaan myös maitoa, liuosta 
voidaan antaa 1 - 2 l / eläin, ja tunti HYDRA-
FEEDin jälkeen eläimelle voidaan antaa litra 
maitoa jokaisen syöttämisen jälkeen.
Kahden seuraavan päivän aikana eläimelle 
annetaan jokaisen syöttämisen yhteydessä 1 l 
HYDRAFEED-liuosta ja tunti myöhemmin eläi-
melle annetaan 1 litra maitoa. 
Porsaat: Annostelu 1 litra liuosta / porsas 2 - 3 
kertaa päivässä erityisravintona maidon väliai-
kaiseen korvaamiseen.

T.nro: 7658.
Pakkaus: 16 x 100 g.

SISÄLTÖ:
Kivennäisai-
neet:

Natriumkloridi, natrium vety  -
karbo naatti, kaliumkloridi.

Laktoosi 62,5%
Natrium: 5%
Kalium: 0,8%
Sitruunahappo: 77 000 ppm.
Typpiyhdisteet: 45 000 ppm.

Maatalousammattilaiselle


