
BOVHYDROL
® 

w.s.p.
                                                                                        

Υδατοδιαλυτή σκόνη 

 

Διαιτητική Συμπληρωματική Ζωοτροφή για μόσχους, χοιρίδια, αμνοερίφια  

 

Για τη σταθεροποίηση του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών σε περιπτώσεις 

κινδύνου πεπτικών διαταραχών και κατά τη διάρκεια πεπτικών διαταραχών (διάρροια). 

Αποτελείται κυρίως από ηλεκτρολύτες και ευκόλως απορροφούμενους 

υδατάνθρακες.   

 

Το BOVHYDROL
®
w.s.p. αποτελείται από δύο φακέλους, τον Α και το Β. 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ A (19,4 g) 

Χημική σύσταση 

Φώσφορος 5 % 

Χλώριο 27 % 

Νάτριο 17 % 

Κάλιο 6 % 

Σύνθεση: χλωριούχο νάτριο (8,581 g) , δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο (4,081 g) 

Πρόσθετες ύλες  

Κιτρικό οξύ, άνυδρο (Ε330) 0,480 g 

Κιτρικό κάλιο (Ε332) 0,120 g 

Γλυκίνη 6,181 g 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

Η συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης του BOVHYDROL
®
 w.s.p. είναι 1 έως 7 ημέρες ή 

1 έως 3 ημέρες εάν τρέφονται αποκλειστικά. 

Το περιεχόμενο των φακέλων Α και Β αναμιγνύεται με 2 L χλιαρό νερό πριν από τη 

χορήγηση. Το διάλυμα χορηγείται πάντα σε θερμοκρασία  σώματος.  

 
ΓΑΛΟΥΧΟΥΜΕΝΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ:  
Διάρροιες: Την 1

η
 και 2

η
 ημέρα χορηγούνται 2 L διαλύματος 2 φορές την ημέρα αντί 

για γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος. Την 3
η
 και 4

η
 ημέρα χορηγείται 1 L διαλύματος 

ανακατεμένο με 1 L γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος 2 φορές την ημέρα και σταδιακή 

επαναφορά στην κανονική διατροφή. 

Περιόδους/ Καταστάσεις stress (μεταφορά, αλλαγή περιβάλλοντος, τροφής): Την 1
η
 

ημέρα χορηγούνται 2 L διαλύματος αντί για γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος. Την 

επόμενη ημέρα χορηγείται 1 L διαλύματος ανακατεμένο με 1 L γάλα ή υποκατάστατο 

γάλακτος και σταδιακή επαναφορά στην κανονική διατροφή. 
 
ΓΑΛΟΥΧΟΥΜΕΝΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ:  

Χορηγούνται 150-500 ml διαλύματος BOVHYDROL
®
 w.s.p. 2 φορές την ημέρα 

αναλόγως το σωματικό βάρος. Η χορήγηση συνεχίζεται μέχρι να βελτιωθεί η 

κατάσταση και να σταματήσει η διάρροια. 

 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β (44,6 g) 

Δεξτρόζη (μονοένυδρη) 44,617 g 



ΧΟΙΡΟΙ: 
Θηλάζοντα χοιρίδια: 2-3 L διαλύματος BOVHYDROL

®
 w.s.p. την ημέρα για όλη την 

τοκετοομάδα ηλικίας μίας εβδομάδας. Όταν το BOVHYDROL
®
 w.s.p. χορηγείται 

ατομικά στα χοιρίδια, η δόση είναι 20-30 ml 3-4 φορές την ημέρα. 

Απογαλακτισθέντα χοιρίδια: Αφού περιορισθεί η τροφή για 1-2 ημέρες, χορηγείται 

διάλυμα BOVHYDROL
®
 w.s.p. ανάλογα με τον αριθμό των χοιριδίων και την ένταση 

της διάρροιας για 2 μέχρι και 7 ημέρες σε ποσότητα 1 με 2 L ημερησίως ανά χοιρίδιο. Η 

χορήγηση συνεχίζεται μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση  και να σταματήσει η διάρροια. 

 

Πριν από τη χρησιμοποίηση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου.  

Το διάλυμα παρασκευάζεται φρέσκο κάθε 24 ώρες. 

Το BOVHYDROL
®
 δεν πρέπει να χορηγείται σε ζώα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και 

σε περιπτώσεις απόφραξης ή διάτρησης του εντέρου. 

 

ΦΥΛΑΞΗ: Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το φώς, σε 

θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 25°C.  

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

 

Συσκευασία: Φάκελος (19,443g & 44,617g) 

 
Παρασκευαστής: PROVET AE 

Έδρα – Εργοστάσιο – Εξυπηρέτηση Πελατών:  

Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική 

Τηλ.: 210 5575770, 210 5508500, Fax: 210 5575830, www.provet.gr, vet@provet.gr 

Αρ. Έγκρισης αEL 0200003 

 


