
VET-EXCLUSIVE

Dietetické doplňkové krmivo pro telata 
pro stabilizaci hospodaření s vodou a elektrolyty

• při akutních průjmech
• s přirozenými imunoglobuliny z vajíček
• jednoduše rozpustný v mléku
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VET-EXCLUSIVE

Dietetické doplňkové krmivo pro telata Dietetické doplňkové krmivo pro telata 

Ig-PRO® C acute
Dietetický doplněk krmiva pro telata pro stabilizaci hospodaření s vodou a elektrolyty

Složení: dextróza, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, kvasnice (sušené), chlorid draselný, 
 vaječný prášek 2,5 % (sušený)

Deklarované 
jakostní znaky:   bílkovina 2,5%, tuk 1,6%, vláknina 0,5%, popel 40,0%, sodík 10,0%, draslík 4,0%, 
 chlorid 8,5%
 
Doplňkové látky na 1 kg: Doplňkové nutriční látky: Vitamín A z E 672 vitamín A 200.000 IU, vitamín D z E 671 
 vitamín D3 20.000 IU, vitamín E 2.000 mg, vitamín B1 25 mg, vitamín B2 50 mg, vitamín B6 
 30 mg, vitamín B12 400 mcg, vitamín K3 12 mg, vitamín C 500 mg, kyselina listová 5 mg, 
 kyselina nikotinová 250 mg, kyselina pantotenová 125 mg

Konzervační látky: Dioctan sodný 60,000 mg, Mravenčan sodný 30,000 mg

Skladování:  Skladujte v chladu (<25°C), suchu, chraňte před slunečním zářením.

Balení:  Ig-PRO® C acute je balené v 300 g a 2 kg hliníkovém obale.

Doporučené dávkování:  V případě rizika, v průběhu lehkých zažívacích potíží (průjem) 50 g denně zamíchat do 
 mléka (2 krát denně jednu mírně vrchovatou odměrku à 25 g). V případě těžkých zažívacích 
 těžkostí se doporučuje zvýšit dávku až do 100 g denně (2 krát denně dvě mírně vrchovaté 
 odměrky à 25 g). Doporučená doba podávání: 1-7 dnů.

Krmný návod:   Pro telata do maximálního podílu 25% denní dávky. V případě rizika možného vzniku, 
 v průběhu a po rekonvalescenci při trávicích problémech (průjmu). Před použitím doporu-
 čujeme se poradit s veterinárním lékařem.
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Průjmy u telat Ig-PRO® C acute

Telata jsou průjmy ohrožena obzvláště, protože mají krátce po narození jen malé rezervy energie, 
ale svým v poměru ke hmotnosti velkým povrchem těla mají poměrně vysoké ztráty ve formě tepla. 
Ztráty tekutin a tím i elektrolytů tak velmi rychle vedou k dehydrataci a často i k uhynutí. Obvykle se 

průjmová onemocnění u telat léčí odstavením od mléka a 
podáváním pouze elektrolytických roztoků. Tato terapie má 
pouze tu výhodu, že dochází k vyrovnání ztrát elektrolytů – 
jedná se tedy čistě o potlačení příznaků!

Příroda jako vzor

Choroboplodné zárodky průjmů u telat

Funkce protilátek byla popsána již před více než 100 lety lékařem 
Dr. Felixem Klempererem. Všiml si, že slepičí vajíčka byla úspěšně použita 
na boj proti průjmům u jiných druhů zvířat. Základem toho je, že slepice 
produkují protilátky ve vajíčku na podporu mladého kuřete. Pokud slepice 
žijí v úzkém kontaktu s jinými druhy, např. telaty, jsou také vystaveny pato-
genům jiných druhů a vytvoří tak odpovídající protilátky.

Tato kombinace výživných složek byla úspěšně testována v různých pokusech 
v provozu. Výsledky potvrzují pozitivní vliv tohoto složení v prevenci průjmů. 

Terénní studie:
Test byl prováděn na farmě mléčného skotu v Dolním Sasku, která měla 
velké problémy s vysokými počty stafylokoků (S. aureus) u krav a korona-
virů u telat. Na farmě se nemocná telata jinak vždy ošetřovala antibiotiky 
a pastou s obsahem aktivního uhlí. Tato léčba však vykazovala jen nepa-
trné účinky. V rámci testu byl na této farmě telatům podáván přípravek 
Ig-PRO® C acute.

Ig-PRO® C acute je dietetický doplněk krmiva ve formě prášku s obsahem komponent a doplňkových látek, které tele 
potřebuje při průjmu:

  • Imunoglobuliny z vajíčka (IgY)
  • Snadno využitelná energie z dextrózy

  • Elektrolyty na vyrovnání ztrát 
 • Vitamíny

Test:
 •  5 telat s těžkým průjmem a příslušnými vysokými ztrátami tekutin
 •  Navíc k obvyklé standardní léčbě 2 x denně zkrmováno 25 g Ig-PRO® C acute spolu 
  s mlékem po 7 po sobě jdoucích dnů

Výsledek:
 •  Zastavení průjmu u všech zvířat
 •  Ztráty způsobené úhynem se snížily na nulu
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