
LAIŽOMIEJI MINERALINIAI 
VITAMININIAI PAPILDAI

NEPRILYGSTAMAS 
KALCIO ŠALTINIS!

MAŽESNĖ POGIMDYVINĖS PAREZĖS RIZIKA
PAPILDAI KARVĖMS

Kada naudoti?

➢ Ypač produktyvioms karvėms;
➢ Karvėms, kurioms yra anksčiau 

pasireiškę kalcio apykaitos 
sutrikimai;

➢ Vyresnės karvės (>2 laktacijos);
➢ Kai nėra galimybės užtrūkusias 

karves šerti specialiu racionu;

SUDĖTIS: kalcio chloridas (76%), 
kalcio sulfatas (24%), vanduo, mono-
ir digliceridai. Bendras kalcio kiekis –
23%.

Veršiavimosi metu kalcio poreikis 
išauga net 5 kartus, kurio
organizmas priklausomai nuo
produktyvumo, raciono, karvės 
amžiaus, ne visada spėja aprūpinti 
pakankamai greitai.

Kad išvengti kalcio trūkumo 
kraujyje, reikalingas kalcio kiekis 
yra 32 gr. kurį karvė turi paimti 
arba iš savo organizmo atsargų 
(kaulų) arba iš pašarų priedų. 

1 FINN HOOF boliuse yra 45 g
lengvai įsisavinamo kalcio. Jei 
boliusas sudedamas laiku, 
išvengiama parezės, tai yra 
efektyvesnis bei pigesnis metodas 
nei intraveninė injekcija. 



INSTRUKCIJA
VARTOJIMO INSTRUKCIJA:
a) 4 boliusų programa karvėms, kurioms gresia parezė. 
1-asis boliusas – kai matyti veršiavimosi požymiai. 
2- asis boliusas – iškart po apsiveršiavimo. 
3-iasis boliusas – praėjus 10–15 valandų po apsiveršiavimo. 
4 – asis boliusas praėjus 1-2 dienoms po veršiavimosi. 

b) Kalcio boliuso naudojimas po kalcio injekcijos į veną: 
1 boliusas – praėjus 2–5 valandoms po injekcijos. 
2 boliusas – praėjus 15–20 valandų po injekcijos. 

ĮSPĖJIMAI: 
Tik karvėms su normaliu rijimo refleksu. 
Preparato negalima skirti karvei, kuriai būdingi akivaizdūs parezės požymiai, taip pat melžiamai karvei su prastu rijimo 
refleksu. 
Laikykite plastikiniame mėgintuvėlyje, kol bus paruoštas naudoti, nes produktas lengvai sugeria drėgmę. Naudokite tik tam 
tikslui skirtą dozatorių. Naudokite tik nepažeistą kapsulę: nulūžusi kapsulė gali pakenkti gyvūno sveikatai. Jei reikia, 
kreipkitės į veterinarą ar šėrimo specialistą. 

NAUDODAMI KALCIO BOLIUSĄ, VADOVAUKITĖS TRIJŲ ŽINGSNIŲ INSTRUKCIJA: 

1. Įstatykite kalcio boliuso kapsulės tiesųjį galą į dozatorių, palikdami matomą apvalų galą. 

2. Atsargiai įdėkite dozatorių giliai į karvės gerklę, pakeldami karvės galvą taip, kad jos kaklas liktų tiesus. Galite pajusti,
kaip karvė ryja. 

3.    Paspausdami dozatoriaus rankeną, atleiskite kalcio boliuso kapsulę iš dozatoriaus į karvės gerklę. Švelniai ištraukite 
dozatorių iš karvės gerklės. Venkite nereikalingo jėgos naudojimo. 

+370 687 17150  EGIDIJUS; +370 612 65866 LAIMA;   
+370 601 01251 JŪRATĖ; +370 677 56964 VALDAS


