P RCIFER

rautaohjelma

Porcifer-rautaohjelmalla huolehdit porsaiden raudan saannista
suun kautta tutkitusti ja tehokkaasti.
Porcifer Ensirauta sisältää tehokkaasti imeytyvää rautadekstraania. Annostelu tapahtuu kätevällä pumppupullolla: 1 painallus suoraan suuhun syntymän jälkeen
ensimmäisen vuorokauden aikana. Jatkossa riittää Porcifer-turverautapaalin käyttö. Turverautapaali sisältää
rautaa fumaraattina sekä lisäksi kuparia, sinkkiä, mangaania ja seleeniä. Turve toimii raudanlähteen lisäksi
samalla myös mainiona virikkeenä.

OHJELMA

vrk 1

Porcifer Ensirauta

2 ml

Porcifer-turverautapaali

Jatkorauta

vapaasti

TUTKIMUS: Porsaat saivat rauta-annoksensa Porcifer-rautaohjelman mukaisesti.
Veren rautapitoisuus mitattiin 21 vuorokauden iässä.
Porsasmäärä

Käsittely

Seerumin rautapitoisuus
keskiarvo μmol/L

Keskihajonta

20

Porcifer Ensirauta
+ turverautapaali

34

8,0

Porcifer-ohjelmaa noudattaneiden porsaiden veren rautapitoisuuden todettiin olevan hyvällä tasolla 21 vuorokauden iässä. Keskiarvo seerumin rautapitoisuudessa oli 34
μmol/L, kun anemian rajana pidetään arvoa 20 μmol/L.
Myös tulosten keskihajonta oli pientä. Porcifer-rautaohjelma oli paras tutkimuksessa mukana olleista suun
kautta annettavista rautavaihtoehdoista.

Tutkimuksessa mitattiin hemoglobiinin sijaan veren seerumin rautapitoisuutta. Seerumin rautapitoisuus kuvaa
ferritiiniin eli verenkierrossa rautaa kuljettavaan proteiiniin sitoutuneen raudan määrää. Seerumin rautapitoisuus
kuvaa hemoglobiinia tarkemmin raudan riittävyyttä elimistössä. Raudan riittämätön saanti laskee nopeammin
seerumin rautapitoisuutta kuin hemoglobiiniarvoa.
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Booster

P RCISTART

Nopeavaikutteinen booster pienikokoisille ja heikoille porsaille

Kätevässä pakkauksessa oleva Porcistart Booster herättää heikot porsaat imemään ja tarjoaa nopeasti imeytyviä
ravintoaineita turvaamaan elämän ensimmäisiä tunteja.
Isoissa pahnueissa on lähes aina mukana myös pienikokoisia tai pitkittyneen porsimisen aiheuttaman rasituksen johdosta heikompana syntyneitä porsaita.

Nämä porsaat eivät jaksa ilman apua taistella tilasta
emän nisällä ja omasta osuudestaan elintärkeää ternimaitoa. Ilman toimenpiteitä ovat elämän edellytykset
näiden porsaiden kohdalla heikot. Porcistart Booster on
kehitetty auttamaan nämäkin porsaat nisälle ja hyvän
kasvun alkuun.

• Piristävää kasviuutetta, joka herättää porsaan imemään
–> porsas saa enemmän ternimaitoa
• Vasta-aineita ternimaitojauheesta
• Thermostabiloitua maitohappobakteerikantaa tehostamaan tasapainoisen suolistomikrobiston muodostumista
• Nopeasti saatavilla olevaa energiaa sokereista
• Kasviperäinen rasva toimii hitaampana energianlähteenä
• Vitamiineja täydentämään näiden saantia

Porcistart Boosteria annetaan 1 pumpullinen pienikokoisille tai heikoille porsaille mahdollisimman nopeasti syntymän jälkeen.

Vilomix Finland Oy, Yrittäjäntie 1, FI-21530 Paimio | www.vilomix.fi

