
Гідролітокс
(HYDROLITOX)

Електроліт

Діарея не дбає
скільки коштує теля.

А Гідролітокс – так!



Збережіть до 93% телят 
із діареєю, використовуючи 
Гідролітокс – водорозчинний 
електролітний засіб!1

Телята втрачають 5−10% маси тіла у вигляді рідини протягом лише 1 дня проносу. 
Втрата > 14% ваги може призвести до загибелі. На жаль, простої компенсації 
втраченої під час діареї рідини недостатньо.
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1. Достатній вміст натрію для компенсації рідини та 
відновлення циркуляції крові (оптимально 90-130 ммоль/л).

2. Вміст допоміжних електролітів – калію та хлору.

3. Високий вміст таких сильних катіонів, як натрій та калій 
(оптимальна різниця – 60-80), порівняно з концентрацією 
сильних аніонів – хлору, бікарбонату.

4. Олужнювальні агенти для підтримання pH крові.

5. Немолочні джерела енергії.

6. Оптимальна концентрація осмотично активних частинок 
(осмолютів) у розчині – 600 мОсм/л, щоб забезпечити 
додаткову енергію телятам з діареєю, 
що не отримують молоко.

6 КЛЮЧОВИХ ВИМОГ
до ефективного електролітного розчину

Характеристика
Відповідність 
Гідролітоксу 

(HYDROLITOX)

«Телятам із діареєю потрібна регідратаційна терапія, і те, які речовини 
отримає з електролітом теля, може бути питанням життя або смерті. 
Ефективність цієї терапії визначається складом електролітного розчину, 
концентрацією осмотично активних часток із відповідними олужнювальними 
агентами, щоб теля охоче пило та їло і благополучно розвивалося.»



Для чого і коли розпочинати регідратаційну терапію?

Як правильно розпочати лікування телят?

1 Munos, MK; Walker, CL; Black, RE (April 2010). "The effect of oral rehydration solution and recommended home fluids on diarrhoea mortality". 
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Гідролітокс (HYDROLITOX) призначається молодняку ВРХ та свиней
для запобігання зневоднення та нейтралізації токсинів у випадку діареї. 
Окрім того продукт сприяє:

Гідролітокс (HYDROLITOX) має високу водорозчинність та потребує мінімальної 
дози, тому його легко приготувати до використання. Завдяки високій 
засвоюваності дія препарату розпочинається практично відразу.

Для  телят: при діареях різної складності – 100 г препарату (1-не алюмінієве саше) 
розчинити в 1,5-2 л підігрітої до температури 39-40°С води та випоювати 1-3 рази 
за добу, замінивши молоко/замінник молока.

Для поросят: на момент відлучення від свиноматки – для профілактики 
стресових діарей: 1) у корм – 100 г/кг комбікорму, 2) у воду – 100 г/л теплої води.

Відновленню водно-електролітичного балансу організму
Збереженню електролітів 
Адсорбції солей
Коригуванню балансу при метаболічному ацидозі

КОРИСНА ПІДКАЗКА!
Гідролітокс (HYDROLITOX) варто використовувати 
з профілактичною метою – з 1-го дня поступлення теляти на МТФ, 
через 2 — 2,5 години після напування молоком, протягом 5 днів.
З лікувальною метою – при перших ознаках діареї.

ДОБОВА ПОТРЕБА ТЕЛЯТ У РІДИНІ, л/добу

Стан тварини

Здорове теля

За легкого проносу

За середнього ступеня захворювання

За важкого ступеня захворювання

Близько 10% живої маси, тобто 4-4,5 л

+ 1,5 л

+ 3,5 – 4 л

+ 4-8 л

Потреба в рідині


