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Lactolyte  
 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling  Bevat per sachet 76,88 g lactoserum, 4,9 g natriumacetaat watervrij, 1,92 g natriumpropionaat 

watervrij, 2,92 g natriumchloride, 1,36 g kaliumdihydrofosfaat, 0,74 g kaliumchloride, 0,38 g 

magnesiumchloride watervrij. In procenten uitgedrukt bevat de gebruiksklare vloeistof: 12% ruw 

eiwit, 2,5% ruw vet, 70% suikers, 0,54% calcium, 0,69% fosfor, overeenkomend met ca. 640 kJ/liter 

oplossing. 

  

Eigenschappen  Orale rehydratietherapie voor jonge kalveren met ernstige diarree. Hierdoor kan vochtverlies, 

hypoglykemie en acidose effectief worden bestreden. Naast de bekende elektrolyten is lactoserum 

aanwezig. Lactoserum is een natuurlijk melkbestanddeel dat door middel van een speciaal 

bereidingsproces uit melk gewonnen wordt. Lactoserum is zeer rijk aan energie in de vorm van 

lactose, en bevat daarnaast proteïnen met een hoge biologische waarde, zoals lactoglobulinen. Het 

lactase-enzym blijft geactiveerd (waardoor ook de overgang naar melk minder problemen geeft) en 

breekt het polymere lactose af tot glucose en galactose. Dit betekent dat bij eenzelfde osmotische 

waarde een twee maal zo hoog energieniveau wordt bereikt. Dit heeft belangrijke voordelen m.b.t. 

het watertransport uit de darm (glucose bevordert het transport van natrium vanuit de darm naar de 

darmcellen; water transporteert passief mee), de conditie van het dier en de snelheid van het 

herstel. Tevens wordt energie verkregen uit acetaat en propionaat. 

 

Doeldier Kalf 

 

Indicaties  Elektrolytentekort en dehydratie bij diarree ten gevolge van gastro-intestinale infecties en 

voedingsstoornissen. 

 

Toediening/dosering Sachet: De inhoud van 1 sachet in 2 liter water van ca. 38°C oplossen. Pot 900 g: Per dier 4 

maatschepjes in 2 liter water van ca. 38°C oplossen. Deze 2 liter oplossing als één voeding aan het 

kalf toedienen. Kalveren tweemaal per dag 2 liter oplossing verstrekken gedurende 2 of 3 dagen. 

Tijdens de behandeling mag geen melk of kunstmelk worden verstrekt. In ernstige gevallen kan de 

dagelijkse hoeveelheid in meerdere porties verdeeld worden en kan langer worden doorgegaan 

en/of geleidelijk worden afgebouwd. Na oplossen van 1 sachet of 90 g in 2 liter water bevat 1 liter 

Lactolyte voedingsoplossing: 77 mEq natrium, 32 mEq kalium, 5 mEq magnesium, 6 mEq calcium, 

30 mEq acetaat, 10 mEq propionaat, 55 mEq chloride en 10 mEq fosfaat. 

 

Contra-indicaties    Geen 

 

Bijwerkingen Geen 

 

Wachttijdadvies Vlees: 0 dagen 

 Melk: 0 dagen 

  

Waarschuwingen     Geen 

 

Bewaarcondities/Houdbaarheid Bewaren tussen 15-25°C. Houdbaar tot 1,5 jaar na productiedatum. 

  

Verpakking     Doos à 8 sachets en pot à 900 gram 

 

Registratienummer    REG NL 2393  

 

Kanalisatie     Vrij 

 

Artikelnummer    90.012.07 Lactolyte doos 8 sachets 

     90.012.10 Lactolyte pot 900 gram 
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