
 
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 
Lietošanai dzīvniekiem. 
Dabīgs pretcaurejas līdzeklis – papildbarība  teļiem.  
 
SASTĀVS.  
13.1.7. augu (cigoriņi,mieži, bietes) pārstrādē iegūti produkti, 13.2.2. dekstroze,   2.8.2. 
linsēklu rauši, 8.9.1. laktoze, 11.4.1. nātrija hlorīds, 13.1.9. garšaugu (Plantago psyllium) 
pārstrādē iegūti produkti,  11.5.1. kālija hlorīds, 5.27.1. pektīns, nātrija  butirāts. 
Tehnoloģiskās piedevas – ceratonijas sveķi (E410), ksantāna sveķi (E415), koloidālais 
silīcijs (E551b), (nātrija acetāts (E262). 
Organoleptiskās piedevas 1 kg , aromatizējošas sastāvdaļas 2b – tannīni no kastaņu 
ekstrakta 100000 mg, retēja (Potentilla tormentilla) ekstrakts 5000 mg. 
Zootehniskās piedevas 1 kg: zarnu floras stabilizatori  - probiotiskās baktērijas 
Enterococcus faecium , NCIMB 11181 (4b1708) 1,7 x 10-11 KKV. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 8,08%, kopšķiedra 5,45%, koppelni 14%, kopeļļas 
un tauki 4,4%, Na 3,94%, K 1,85 %, Cl 3,5%. 
 
PIELIETOJUMS. 

 Profilaktiski pret caureju jaundzimušiem teļiem 
 Kā papildlīdzeklis caurejas gadījumā 
 Palīdz samazināt baktēriju, vīrusu un parazītu ierosinātu caureju 

gadījumus, saīsina ārstēšanas laiku, novērš zarnu gļotādas bojājumus un 
teļu dzīvsvara zudumus. 

 Lieto arī teļu transportēšanas un stresa gadījumā. 
 
 APRAKSTS. 

 Palīdz apturēt dažādas izcelsmes caureju un atveseļoties 
 Papildus elektrolītu elementu avots, stabilizē elektrolītu vielu jonu ( Na, K, Cl) un 

ūdens balansu 
 Mukopolisaharīdi nostiprina un aizsargā zarnu gļotādu un absorbē toksīnus, kā arī 

kavē patogēnu vairošanos gļotādā 
 Sastāvā esošais acetāts un propionāts novērš acidozi un regulē sārmu-skābju 

līdzsvaru 
 Viegli uzņemamas papildus enerģijas piegāde (glikoze, laktoze) 
 Augu izcelsmes tannīni noslēdz zarnu gļotādu un neļauj patogēniem to pārvarēt 
 Pektīni, ceratonijas pulveris un augu šķiedras regulē izkārnījumu pareizu 

konsistenci un veidošanos, kā arī virzīšanos caur gremošanas traktu 
 Probiotiskās piedevas atjauno gremošanas trakta mikrofloru, samazina patogēno 

baktēriju daudzumu. 
 Tannīni un pektīni palīdz izvadīt patogēnās  baktērijas un toksīnus kopā ar 

izkārnījumiem 
 Var izbarot kopā ar ūdeni, pienu vai piena aizvietotāju 

 
DEVAS UN LIETOŠANA 
Teļiem : 2 reizes dienā perorāli, izšķīdinot 40-80 g produkta (1.5-3 mērglāzes)        1 litrā 
silta ūdens, pienā vai piena aizvietotājā. Lieto 1-7 dienas. Profilaktiski pēc teļa 
piedzimšanas lieto 40 g produkta (1.5 mērglāze) 1 reizi dienā 1-7 dienas, pievienojot 
pienam. Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. 
 
KONTRINDIKĀCIJAS  
Nav. 
IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
Nav 
ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! Uzglabāt sausā tumšā  vietā istabas 
temperatūrā.  
 
IEPAKOJUMS. Kārba 200 g un 1 kg mērglāzi. 
MINIMĀLAIS DERĪGUMA TERMIŅŠ (EXPIRY DATE) UN RAŽOŠANAS SĒRIJAS 
NUMURS (SERIES): skatīt uz iepakojuma. 
RAŽOTĀJS: Jfarm, Polija. 
IZPLATA: SIA „BERTAS NAMS”, Rīga, Ventspils iela 50, atz. Nr. aLV 019020, tel. 
80000060 


