Sprayfo OSMOFIT
Wat is Sprayfo OsmoFit?
Sprayfo OsmoFit is een aanvullend dieetvoer voor kalveren voor de stabilisatie van de
vocht- en elektrolytenbalans. Het levert kalveren met diarree de benodigde zouten en suikers
in de juiste hoeveelheid en verhouding om de vocht- en elektrolytenbalans van de vloeistof
buiten de cellen te stabiliseren. Daarom wordt OsmoFit altijd met een vaste concentratie in
water opgelost. Deze samenstelling zorgt voor een effectief herstel en correctie van
eventuele metabolische verzuring.

Waarom profiteren kalveren van Sprayfo OsmoFit?


Ontzorgen. Geen kans op fouten bij toepassing
(sachet = vaste concentratie) en een makkelijke
check op aanwezigheid in water door de
herkenbare roze kleur.



Uniek. Gepatenteerde oplossing. Op LifeStart
wetenschap gebaseerd.



Smakelijk. Gebruik van lactose (melksuiker) 		
en daarmee een goede opname gelijk aan
moeder natuur.



Snel. Binnen 1 dag forse verlaging waterverlies
via de mest en hogere bloed-pH door optimale
osmolaliteit en combinatie van grondstoffen.



Compleet. Succes verzekerd om negatieve
effecten van diarree te corrigeren door brede
aanpak vanuit osmolaliteit, smaak, mineralen- 		
balans en buffering; zonder onnodige ‘opsmuk’.

Hoe werkt Sprayfo OsmoFit?
Uit proeven bij het Trouw Nutrition Calf & Beef onderzoekscentrum blijkt

via de mest optreden, wat duidt op een afname van de diarree. Uit

dat Sprayfo OsmoFit de pH-waarde van het bloed van kalveren binnen

proeven bleek ook dat Sprayfo OsmoFit op de eerste behandeldag

het normale bereik kan houden of brengen, terwijl dat niet of minder

al waterverlies via de mest vermindert, in vergelijking met een controle-

goed lukt met alleen water of hypertone oplossingen (hoge concen-

groep die alleen water kreeg. Groepen dieren die in plaats daarvan

tratie deeltjes in een oplossing, grafiek 1). Bij een effectieve aanpak van

hypertone oplossingen kregen, lieten een beperkte of zelfs helemaal

kalverdiarree moet een relatief snelle vermindering van het waterverlies

geen vermindering van waterverlies via de mest zien (grafiek 2).

Grafiek 1. OsmoFit levert een effectieve
correctie van metabole verzuring

Grafiek 2. Effect van elektrolytproducten
met een verschillende osmolaliteit op
waterverlies via de mest, gecorrigeerd
op lichaamsgewicht per dag
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Gebruiksaanwijzing
Sprayfo OsmoFit is bedoeld om te gebruiken bij (risico op) diarree
en bij het herstel daarvan. De verhouding van de bestanddelen van
OsmoFit is geoptimaliseerd voor de opname van water en mag
daarom alleen worden gegeven volgens de aanbevolen toepassing
van 60 gram (1 sachet) in 2 liter lauw water (25-35°C). Om te voorkomen
dat de verhouding van elektrolyten en suikers verandert, mag
OsmoFit niet worden aangemaakt met (kalver)melk, maar kan het
twee keer per dag tussen de melkvoedingen worden gegeven.
Belangrijk daarbij is dat kalveren die elektrolytoplossingen krijgen
altijd toegang moeten hebben tot vers drinkwater.

Algemene informatie

Samenstelling
Lactose

55%

Natrium

Min. 20%

Premixen

Min. 10%

Kalium

Min. 6%

Organisch gebonden zink

300 mg

Producttype:
aanvullend dieetvoeder voor kalveren
Verpakking:
doos bevat 10 sachets van 60 gram per stuk
Houdbaarheid:
18 maanden, op een koele, donkere en droge plek
bewaren in gesloten verpakking

Sprayfo OsmoFit:





De juiste portie zonder gedoe
Snelste herstel bij diarree en verzuring
Unieke samenstelling op basis van wetenschap
Extra smakelijk voor de beste opname

www.sprayfo.com
Sprayfo is een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco.
www.trouwnutrition.com

