
E-VET mucOstat
Therapy Feed

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Årsagerne hertil er mangfoldige: for meget stress, for meget korn og for lidt arbejde,
for lidt eller dårligt grovfoder. Dette har blandt andet førte til overdreven,
profylaktisk anvendelse af omeprazolpræparater hos stresspatienter. Da disse
produkter imidlertid generelt kun absorberes via tyndtarmen, er indgivelse i mange
tilfælde slet ikke eller kun lidt nyttig, da tarmfloraen også er markant forringet hos
de fleste mavepatienter.
Målet ved udviklingen af Mucostat var at forberede hele hestens fordøjelseskanal
optimalt til den veterinære behandlingsplan. Der skulle ligeledes findes et
fodringsrelateret alternativ til anvendelse ved stressrelaterede maveproblemer.
Fodringsforsøg i velkendte klinikker bekræfter relevansen af en sådan løsning.
Grundlaget for mucOstat er ekspanderede sojabønner, der danner et optimalt
grundlag for en indgivelse, der er skånsom mod maven. Den integrerede
lignocellulose kan binde overskydende mavesyre.
Da maven som regel også er ramt ved ud over tarmen, indeholder Mucostat
ingredienser, som især kan have en tarmstabiliserende/regenererende virkning. Det
indeholdte topninambur-koncentrat er især relevant her; et koncentreret
præbiotikum, der kan stabilisere tarmfloraen. Det deri indeholdte inulin tjener som
en fremragende næringskilde for bifidobakterier og understøtter tarmfloraen.
Pektinerne i frugtpomacen har endvidere en stimulerende virkning på tarmens
peristaltik.
Brug/fordele:
• Afhælpning af maveproblemer
• Afhjælpning af fordøjelsesbesvær
• Proaktivt alternativ til stresspatienter
• Bedre absorption af aktive ingredienser
• Indeholder jordskokkekoncentrat og fjervalmueekstrakt
• Lignocellulose kan hjælpe med at binde overskydende mavesyre
• Pektiner fra frugttræs kan stimulere tarmens peristaltik
• Høj grad af accept, selv ved vanskelige heste

Fodringsanbefaling: Store heste op til 600 kg / 100 g (1 målekop) om dagen
Ponyer og små heste / 50 g (1/2 målekop) om dagen
Del den daglige ration over de daglige koncentrerede fodermåltider (2-3 gange om
dagen)
Velegnet til permanent fodring. Fodringsperiode: min. 4 uger.
Hvis accepten er dårlig, kan mucOstat også tilføres i udblødet stand. Udblødes 20 -
30 minutter i lunkent vand.

Sammensætning: Sojakage, dampbehandlet, Frugt(æble)pomace, tørret,
Calciumcarbonat, Lignocellulose, Jerusalem-artiskok, Bockshornkleesamen, Green
meal mixed

ford. Råprotein (vRp): 313,6 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 225,1 g/kg
fordøjelig. energi (MJ DE): 10,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 7,5 MJ ME/kg

Analytiske komponenter og indholdsniveauer: 35,00 % Råprotein, 1,40 %
Råfedt, 7,40 % Råfiber, 13,20 % Råaske, 3,20 % Calcium, 0,70 % Fosfor, 0,02 %
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Natrium

Tilsætningsstoffer pr. kg: 2.381 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Næringsstoffer
  ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
  TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
  SA = Sensory additives
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