
Dialyt 
Dieetsööt- vasikatele, sigadele, lammastele, kitsetalledele ja varssadele. 

Stabiliseerimaks vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu toetamaks vasikate, põrsaste, lamba-ja 

kitsetallede ning varssade seedimist.  

Toote kirjeldus: 

1. Dialyt on meeldiva välimusega valge pulber, mis lahustub hästi vees. 

2. Dialyt sisaldab järgmisi elektrolüüte: naatrium, kloor, kaalium ja bikarbonaat, mis on segatud 

dekstroosi hulka. 

Elektrolüüdid mõjutavad vedeliku tasakaalu seedimisprobleemide puhul.  

- Dekstroos on hõlpsasti imenduv energia. 

3. Vitamiinilisand. 

Loomad saavad kõiki olulisi vitamiine sisaldavat väärtuslikku lisandit. 

 
Koostis: Dekstroos**, Naatriumvesinikkarbonaat, Naatriumkloriid, Kaaliumkloriid,  Luctarom 1) 
 

1) Aine maitse ja söödavuse parendamiseks 
** Süsivesikute allikas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seda ühendit tohib kasutada ainult 200 g ulatuses päevasest söödast. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Kasutusjuhend: 

Me soovitame küsida nõu veterinaarilt enne kasutamist või kasutusperioodi pikendamisel. 

Samaaegset piimaga toitmist tuleks seedehäiretega loomade puhul vältida. 

 

1 portsjon koosneb 100 g Dialytist, mis on lahustatud 2 l vees (40–50 °C). Piima ja Dialyti tuleb anda 

eraldi, intervalliga vähemalt pool tundi. 

Kui on olemas seedehäirete oht ja seedehäirete (kõhulahtisuse) perioodidel: 

1. 1 portsjon koosneb 100 g Dialytist, mis on lahustatud 2 l vees (40–50 °C). 

2. Dialyti on kasulik anda esimese paari päeva jooksul pärast loomade viimist teise kohta 

 

 

 

 

 

Analüüs:  
18,0 %  Toortuhk 

  0.0 %  Kaltsium 

  4.4 %  Naatrium 

1,8%     Kaalium 

4,4%     Kloriid 

0,8%     Süsivesikud 

0,1%     Naatriumvesinikkarbonaat 

 

Lisaained (kg kohta): 

100,000.00 I.U.   Vitamiin A (3a672a) 

  10,000.00 I.U.   Vitamiin D3 E671) 

       273.00 mg    Vitamiin E (3a700) all rac alfa tokopherolacetate (300.00 I.U) 

        40.00 mg     Vitamiin B1 (3a821) 

        80.00 mg     Vitamiin B2  

        60.00 mg     Vitamiin B6 (3a831) 

          0.20 mg        Vitamiin B12 

     300.00 mg      D-pantoteenhape  

      600.00 mg     Nikotiinhape (3a314) 

        30.00 mg     Foolhape (3a316) 

          4.00 mg     Biotiin (3a880) 

      500.00 mg      Koliinkloriid(3a890)     

     3,000.00 mg    Vitamiin C (3a300) 



Dialyt vasikatele 

1. Loomade viimine teise kohta. 

1. päev: pool piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust poole tunni 

pärast. 

Seejärel terve piimaratsioon ja Dialyti lahust mitte anda. 

                                                  

2. Ennetav lisand. 

1. päev: pool piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust poole tunni 

pärast. 

2. päev: kolm neljandikku piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust 

poole tunni pärast. 

3. päev: terve piimaratsioon ja Dialyti lahust mitte anda.  

               

3. Kõhulahtisuse korral. 

1. päev: piim – või pool kolostrumist – asendatakse Dialyti lahusega ja antakse soovitud 

kogused (4 portsjonit jagatakse 2–4 ratsiooniks). 

2. päev: pool piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust poole tunni 

pärast. 

3. päev: kolm neljandikku piimaratsiooni igal söötmiskorral pluss üks portsjon Dialyti lahust 

poole tunni pärast. 

4. päev: terve piimaratsioon ja Dialyti lahust mitte anda. 

Dialyt põrsastele: 

1. Loomade viimine teise kohta. 

1. päev: Dialyti lahust antakse soovitud kogus. 

2. päev: 2 portsjonit Dialyti lahust pesakonna kohta. 

3. päev: Dialyti lahust ei anta. 

2. Ennetav lisand. 

1–2 portsjonit Dialyti lahust pesakonna kohta. 

3. Kõhulahtisuse korral.  

Dialyti lahust antakse soovitud kogus. 

 

 

Dialyt naaritsatele 100 g 2 liitri vee kohta 

 
Parim enne: 

Vt toote pakendilt  

Mindst holdbar til: 

Pakend: 

8 kg ja 25 kg 

lisatud 100 ml mõõteanum  

 

Partii nr:                     Säilitamine: 

Vt tootepakendilt        Kuivas ja jahedas 

Batch nr:    

 

 


