
Pavo S.O.S. Kit
Balí?ek p?ežití pro nov? narozená h?íbata
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První mléko se nazývá kolostrum - mlezivo. Toto mléko obsahuje vysoké množství
protilátek, které h?íb?ti zajiš?ují ochranu p?ed infekcemi b?hem prvních m?síc?
jejich života. V p?ípad?, že klisna uhyne b?hem nebo hned po
porodu, doporu?ujeme zkusit oddojit co nejvíce mleziva z vemene a podávat ho
h?íb?ti z láhve s dudlíkem. Pokud to není možné, zkuste najít klisnu v co nejbližším
okolí, která ješt? mlezivo má. Pokud tyto možnosti selžou, d?razn? doporu?ujeme
použít  Pavo S.O.S. Kit. Balí?ek Pavo S.O.S. Kit obsahuje základní výživu pro
prvních 48 hodin.

 

 D?ležité vlastnosti

Pavo Colostrum  (2 sá?ky o obsahu 150
g)

zásobuje novorozené h?íb? d?ležitými
protilátkami proti infekcím
nezbytné pro obranyschopnost v
prvních dvou dnech života
snižuje riziko pr?jm?

Pavo FoalMilk (1 sá?ek s obsahem 1500
g)

vytvo?ené p?esn? podle složení
kobylího mléka
láhev s dudlíkem (1x)
podrobný návod

DávkováníInstrukce pro použití Pavo
S.O.S. Kit 

Krok 1: p?íprava 1 litru mléka pro h?íbata
(1 litr = 1000 ml)

Vezm?te nádobu s obsahem min 1 litr
Nalijte do ní 300 ml studené vody
P?idejte 400 ml va?ící vody, to vám
vytvo?í 700 ml vody o teplot? cca 60
°C.
P?idejte 1 odm?rku (=100 gram?)
prášku Pavo Foal Milk  a míchejte,
dokud se úpln? nerozpustí
B?hem míchání p?idejte 300 ml
studené vody.To vám vytvo?í 1 litr
teplého mléka pro h?íbata (teplota
okolo 40 °C)

Krok 2: p?íprava mleziva

P?idejte celý sá?ek Pavo Colostrum
(= 150 gram?) do 1 litru teplého mléka
pro h?íbata a míchejte dokud se
prášek mleziva úpln? nerozpustí.

Krok 3: podávání mlezivového mléka

P?ipravte si láhev s dudlíkem.
Vyst?ihn?te do dudlíku malou dírku,
aby mohlo h?íb? sát mléko.
Podávejte okolo 250 ml teplého
mlezivového mléka (okolo 40 °C)
každou hodinu pomocí láhve s
dudlíkem.

Opakujte kroky 1 až 3 pro p?ípravu
druhého sá?ku Pavo Colostrum. Po
podání druhého sá?ku mleziva krmte
h?íb? již jen mlékem pro h?íbata podle
následujících instrukcí:

Zkuste podávat h?íb?ti malé množství
mléka velmi ?asto (kon?: 18 krát 400 ml
ve stejnou dobu, poník?m 18 krát 240 ml
ve stejnou dobu)

Doporu?ené dávkováníTipy na
p?ípravu

Použijte Pavo S.O.S. Kit ihned po
narození h?íb?te, pokud jsou n?jaké
problémy s podáním mléka od klisny
(nejlépe b?hem prvních 3 hodin, ne
pozd?ji než 12 hodin po narození)
Abyste si byli úpln? jistí, nechte h?íb?
celkov? vyšet?it veteriná?em b?hem
24 hodin po narození.
Doporu?ujeme oh?ívat mléko, nebo
ho udržovat teplé, metodou vodní
lázn?. Vodní láze? je oh?ev menší
nádoby (s cílovým obsahem) v, nebo
nad, v?tší nádobou s horkou
vodou.Tato metoda p?edchází srážení
a p?ipalování.
Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou
troubu  k oh?átí mlezivového mléka.
Protilátky obsažené v n?m by v
d?sledku vysokých teplot ztratily své
ochranné schopnosti. V mikrovlnné
troub? m?žete oh?ívat pouze mléko
pro h?íbata.

Specifikace produktu



Pavo S.O.S. Kit
Balí?ek p?ežití pro nov? narozená h?íbata

D
op

l?
ko

vé
 k

rm
iv

o 
pr

o 
ko

n?
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

