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Chroni Twoje stado przed

chorobami metabolicznymi
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Cel Produkt Zalecenia dotyczące karmienia

Przywrócenie
równowagi mineralnej

w okresie
okołoporodowym

Energan®

Calcium

Jako suplement wapnia zapobiegawczo:

➤  1 tuba bezpośrednio przed wycieleniem (2 do 6 godzin              
       przed wycieleniem)
➤  1 tuba 8 do 12 godzin później

Równocześnie z leczeniem gorączki mlecznej:

➤  1 tuba 2 do 4 godzin po procedurze leczniczej
       przeprowadzonej przez lekarza weterynarii
➤  1 tuba 8 do 12 godzin później

Energan®

Phosphor

➤  1 tuba bezpośrednio po wycieleniu
➤  1 tuba 24 godziny później

Stymulacja perystaltyki
przedżołądków i apetytu

Energan®

Pansenstarter

➤  1 tuba codziennie przez 2 do 4 dni
       (w jednej lub dwóch porcjach)

Pasty Energan® przetestowane i zaakceptowane przez 

hodowców

Ogólna ocena:
87% hodowców uważa, że przygotowywanie i podawanie pasty 
jest wygodniejsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze niż doustne poda-
wanie leku w innych formach.

Właściwe podawanie

U leczonych zwierząt musi występować odruch połykania.
Odciąć zamknięcie tuby nożem (tak aby nie uszkodzić gwintu), 
nakręcić aplikator i włożyć go do pistoletu dozującego Energan®. 
Podając preparat zachować ostrożność. Końcówkę aplikato-
ra należy wkładać do pyska z boku, a następnie wzdłuż języka.
Zawartość opakowania należy podawać tak, aby zwierzę mogło 
ją przełykać.

Energan® Pansenstarter jest nowoczesnym preparatem w formie 
pasty przeznaczonym do stymulacji motoryki żwacza i przywró-
cenia apetytu u krów mlecznych

Energan® Pansenstarter – wskazania do stosowania:

U przeżuwaczy prawidłowa perystaltyka przedżołądków 
jest koniecznym warunkiem zrównoważonego metabolizmu.
Energan® Pansenstarter, produkowany w zaawansowanym tech-
nologicznie procesie, wspiera procesy trawienia. Korzeń goryczki 
stymuluje apetyt, a glikol propylenowy uzupełnia niedobory ener-
gii. Energan® Pansenstarter stosowany jako dodatek do normal-
nej diety poprawia apetyt we wszystkich sytuacjach, w których 
występuje brak lub zmniejszone łaknienie, a w szczególności:

•• po operacji przemieszczenia trawieńca
  i innych zabiegach chirurgicznych
•• po porażeniu poporodowym
•• po porodzie

Energan
® Pansenstarter

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla przeżuwaczy (bydło, owce, kozy)

STYMULACJA PERYSTALTYKI PRZEDŻOŁĄDKÓW i APETYTU. 

ŻWACZ MUSI PRACOWAĆ BEZ PRZERWY!

urgicznych
owym

Popraw apetyt –

bilansuj energię

Twojej krowy

Poprawa motoryki przewodu pokarmowego i apetytu dzięki zawartości 

korzenia goryczki. Korzystny wpływ na mikrofl orę jelit dzięki zawartości 

suszonych drożdży browarniczych. Glikol propylenowy jako źródło energii.

Ilość netto: 12×325 g
INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Zalecany czas stosowania: 2-4 dni:
bydło dorosłe:  1 tuba codziennie (w jednej lub dwóch porcjach)
bydło młode (po odsadzeniu): ½ tuby codziennie (w jednej lub dwóch porcjach)
owce i kozy:  ½ tuby codziennie (w jednej lub dwóch porcjach)
SKŁAD:

propionian wapnia 32,4%; glikol propylenowy 14,8%;
suszone drożdże browarnicze 10%; sproszkowany korzeń goryczki 5%
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko surowe 5,5%; włókno surowe 2,6%; oleje i tłuszcze surowe 0,6%;
popiół surowy 18,4%; wapń 6,97%; sód 0%

Wilgotność – 37,5%

pl.virbac.com

Shaping the future of animal healthShaping the future of animal health



NIEDOBÓR WAPNIA i FOSFORU, NIEDOCENIANE

ZAGROŻENIE

PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI MINERALNEJ

W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

Energan
® Calcium

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych. Pasza dietetyczna.

Energan
® Phosphor

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła

W okresie okołoporodowym u krów często dochodzi do niedo-
boru wapnia i fosforu co może prowadzić do wystąpienia zespołu 
zalegania poporodowego. Obecnie podkliniczny niedobór wap-
nia, występuje znacznie częściej niż porażenie poporodowe.

Wyniki badań laboratoryjnych: kliniczne przypadki niedowładu
(Abele i Wolf, 2000. Clinically apparent paresis cases.)

Przygotowaliśmy dla Państwa dwa nowoczesne i bezpieczne 
preparaty, Energan® Calcium i Energan® Phosphor, przezna-
czone do profi laktyki i leczenia. Pozwalają one uzupełnić u krów 
mlecznych niedobory wapnia i fosforu w okresie szczególnego 
zagrożenia jakim jest okres okołoporodowy.

Energan® Calcium jest preparatem w formie pasty przeznaczo-
nym do profi laktyki i kontynuacji leczenia zaburzeń gospodarki 
wapniowej u krów mlecznych.

Przywracanie prawidłowego stężenia wapnia we krwi

Chlorek wapnia zapewnia szybkie wchłanianie wapnia do organi-
zmu, natomiast propionian wapnia uwalnia ten pierwiastek wol-
niej. Dzięki temu działanie preparatu uzupełniającego wapń jest 
długotrwałe i łagodne, co zapobiega nawrotom i różni tę proce-
durę leczenia od innych, opierających się na podawaniu wysokich 
i często powtarzanych dawek wapnia (np. w formie bolusa).

Energan® Calcium – wskazania do stosowania:

Główne wskazania do podania Energan® Calcium to:
•• porażenie poporodowe
•• osteomalacja

Ponadto niedobór wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia wielu
stanów patologicznych, takich jak: zapalenie macicy, zatrzymanie 
łożyska. przemieszczenie trawieńca, ketoza, zapalenie wymienia.

26%

Niedobór P

5%

Brak niedoboru

21%

Niedobór Ca

48%

Niedobór Ca i P

PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI MINERALNEJ

W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

Uzupełnij fosfor –

zyskasz podwójnie
Nie daj się zaskoczyć

zaleganiem

Twojej krowy

ć

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej.

Ilość netto: 12×340 g
INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Jako suplement wapnia zapobiegawczo:
• 1 tuba bezpośrednio przed wycieleniem (2-6 godzin przed wycieleniem)
• 1 tuba 8-12 godzin później
Równocześnie z leczeniem gorączki mlecznej:
• 1 tuba 2-4 godziny po procedurze leczniczej przeprowadzonej przez lek. wet.
• 1 tuba 8-12 godzin później
SKŁAD: propionian wapnia 31,5% (6,8% wapnia); fosforan dwuwapniowy 2,6% 
(0,6% wapnia); chlorek wapnia 8,2% (2,97% wapnia); tlenek magnezu 0,96%; glikol 
propylenowy 0,87%. Całkowita zawartość wapnia – 10,4%
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 0,3%; włókno surowe 0,5%;
oleje i tłuszcze surowe 1%; popiół surowy 29,5%; wapń 10,4%; 
fosfor 0,5%; magnez 0,6%; sód < 0,4%
Wilgotność – 52%

Przed użyciem zalecane jest
zasięgnięcie opinii eksperta
w zakresie żywienia.

Energan® Phosphor jest preparatem w formie pasty przeznaczo-
nym do profi laktyki i kontynuacji leczenia zaburzeń gospodarki 
fosforowej u krów mlecznych.

Przywracanie prawidłowego stężenia fosforu we krwi

Energan® Phosphor zawiera fosforan dwusodowy, związek
będący szczególnie odpowiednim źródłem fosforu, szybko 
wchłanianym, a następnie natychmiast dostępnym w biologicz-
nie aktywnej formie we krwi.

Energan® Phosphor – wskazania do stosowania:

Energan® Phosphor jest przeznaczony specjalnie dla krów
w okresie cielenia i zwierząt, u których stwierdzono niedobór 
fosforu, w stanach takich jak:

• • porażenie poporodowe  
• • osteomalacja  
• • hemoglobinuria poporodowa
• • zaburzenia w rozrodzie
•• spaczone łaknienie

Preparat jest bogatym źródłem fosforu, który poprzez szybkie wchłanianie

przywraca prawidłowy poziom tego pierwiastka w organizmie.

Ilość netto: 12×390 g
INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Jako źródło fosforu:
• 1 tuba bezpośrednio po wycieleniu 
• 1 tuba 24 godziny później
SKŁAD:

wodorofosforan dwusodowy 46,6%; glicerol 45,6%
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:

białko surowe 0,3%; włókno surowe 0,25%; oleje i tłuszcze surowe 0,4%;
popiół surowy 35,1%; sód 15,1%; fosfor 10,2%

Podawać tylko zwierzętom
z zachowanym odruchem połykania.




