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- PROSPECT RUMDIGESTIN HERBA-PLUS
- flacoane x 200, 1 L CONŢINUT:
Extract de:
- Pelin alb (Artemisia absinthium);
- Rostopască (Chelidonium majus);
- Ienupăr (Juniperus communis);
- Obligeană (Acorus calamus);
- Şovârv (Origanum vulgare);
- Fenicol (Foeniculum vulgare);
- Volbură (Convolvulus arvensis).

INDICAŢII:
RUMDIGESTIN HERBA-PLUS este un extract de plante medicinale cu proprietăţi stomahice, digestive,
tonic-amare, care cresc motilitatea tubului digestiv şi a secreţiilor digestive, hepatice.
Datorită conţinutului în Propilenglicol şi Glicerină, este o sursă de energie calorică (prin neoglucogeneză).
Compusul este glicogenetic, la nivelul ficatului, prin procesul de neoglucogeneză se transformă în glucoză, devenind
astfel energizant.
Se recomandă folosirea la rumegătoare mari şi mici în:

Ca adjuvant în acetonemii, cetoză clinică şi subclinică, toxemie de gestaţie,

indigestii prin supraîncărcare, în prima fază de împâstare a foiosului, atonii cronice ale prestomacelor,
meteorizaţii cronice, în dispepsii hiposecretorii, anorexii,

în indigestii cauzate de tratamente cu sulfamide, antibiotice, pentru normalizarea microflorei ruminale.

după intervenţii chirurgicale mari (mai ales după intervenţii pe rumen), în convalescenţă,
Ca terapie ajutătoare în afecţiuni febrile, microbiene.
MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale orală, diluat în apă, în următoarele doze:
Bovine adulte:
- în cetoză subclinică şi afecţiuni ruminale uşoare 100-125 ml de 2 ori pe zi (sub formă de breuvaj).
- în cetoză clinică 200-250 ml de 2 ori pe zi (sub formă de breuvaj). Se continuă tratamentul încă 3-4
zile după dispariţia simptomelor, cu doza de 100-125 ml, de 2 ori pe zi.
Viţei, oi şi capre: - 25-50 ml de 2 ori pe zi (sub formă de breuvaj). În toxiemia de gestaţie doza se dublează
(50 - 100 ml de 2 ori pe zi).
A se agita înainte de administrare.
CONTRAINDICAŢII:
Contraindicat la rumegătoare în caz de reticulită traumatică şi în peritonite.
PĂSTRARE:
La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi umezeală. A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
VALABILITATE:
2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.
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