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AgroVit® DiaStop 

AgroVit®  DiaStop 
Effektivt diarremedel

Diarre hos smågrisar är ett ständigt 
återkommande problem

I samarbete med många svinproducenter har en intensiv insats 
gjorts, inte bara för att hitta en snabbverkande lösning mot diar-
re, utan också hitta en lösning för hur smågrisens elektrolyt-, 
energi- och vätskebalans upprätthålles   

Lösningen heter AgroVit® DiaStop.

AgroVit® DiaStop består av naturliga produkter som är sam-
mansatta så att grisen får snabb hjälp till själv hjälp, bl a energi, 
elektrolyter, probiotika, växtfiber, torrjäst, förtjockningsmedel, 
mineraler och vitaminer

AgroVit® DiaStop kan användas separat eller tillsammans med 
medicin och i alla situationer där det upplevs problem med den 
nyfödda grisens fodersmältning

Diarre kan inte helt undgås ens med bra management men en 
snabb insats är ovärderlig

Genom att förebygga diarre bibehålls grisens tillväxt och mot-
ståndskraften mot sjukdommar blir väsentligt bättre
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Tilldelning: 
 
AgroVit® DiaStop kan användas förebyggande i mjölkersättning med 25 
gram/liter eller med 50 gram/liter vatten till grisar som fått diarre

Tilldelning av AgroVit® DiaStop skall normalt vara i 3 dagar

AgroVit® Diastop 

•   Effektiv till att stoppa diarre

•   Enkelt att använda, kan blandas i mjölkersättning

•   Tillsatt probiotika och växtfiber

•   Högt innehåll av C- och E-vitamin

•   Högt innehåll av elektrolyter och glykos

•   Smakligt

För att säkerställa bästa resultat
Starta behandlingen vid första misstanke om diarre. Är det tal om en 
decimerad epidemi startas tilldelningen i mjölken ca 1 dygn innan diarren 
normalt uppstår. 

Gör en ny sats av AgroVit® DiaStop  till varje behandlingstillfälle. Säker-
ställ att fodertråg är rengjort innan utfodring  för att minska risken för 
återinfektion

Emballage:
4 kg plastspann med måttbägare

Förvaring:
Förvaras mörkt, kyligt och torrt i återförsluten förpackning


