
Alvediar forte 
dietetično dopolnilno krmilo za teleta 

za stabilizacijo vode in elektrolitsko ravnovesje 
 

Sestava 
100 g praška za peroralno dajanje Alvediar forte, za uporabo v veterinarski medicini vsebuje:  
Moko lanenega semena, dekstrozo, celulozo v prahu, sirotka v prahu, bananino moko, natrijev klorid, natrijev 
bikarbonat, pred-želatinirani pšenični škrob, kalijev klorid in mrtve kvasovke vrste Saccharomyces cerevisiae.  
 
Zootehnični dodatki 
Enterococcus faecium NCIMB 11181:  2,5 x 1010 CFU / kg 
(Coda E 1708, Uredba Komisije (EC) št 1333/2004). 
 
Zagotovljena vsebnost 
Natrij 35,000 mg / kg; Kalij 16,000 mg / kg; Kloridi 55,000 mg / kg; Skupni sladkor 250,000 mg / kg; Škrob 
63,000 mg / kg; Surove beljakovine 90,000 mg / kg; Surova vlakna 100,000 mg / kg; Surovo olje in maščobe 
80,000 mg / kg; Surovi pepel 260,000 mg / kg; Lizin 3,000 mg / kg 
 
Način delovanja 
Alvediar forte je prehransko dopolnilo za mlada teleta. Uporabljamo ga pomešanega z vodo ali mlekom, v 
primeru nevarnosti pojava drisk, ali med obdobjem  okrevanja po prebavnih motnjah.  
Služi  kot nadomestilo vode, elektrolitov in glukoze pri teletih z drisko.  
Alvediar forte je sestavljen pretežno iz elektrolitov in lahko prebavljivih  ogljikovih hidratov, pridobljenih iz 
bananine moke in glukoze. 
Lahko ga uporabljamo tudi preventivno, ko pričakujemo hitrejše iztrebljanje ali driske zaradi sprememb okolja 
ali hrane. 
 
Navodilo za uporabo in odmerjanje 
Raztopite 100 g praška Alvediar forte v 2 litra mlačne vode in pustite stati 5 minut.  
Priporočena temperatura raztopine je od 38 - 39 ° C. 
Alvediar Forte lahko dajemo samega ali še bolje, v kombinaciji s polnomastnim mlekom. 
V kombinaciji z mlekom, priporočamo način dajanja, po večletnih izkušnjah Veterinarske klinike Univerze v 
Münchnu: 
 
- okrog 07:00 zjutraj            -   1,5-2 litra mleka 
- okrog 10:00 dopoldan   -   1,0-3 litre raztopine Alvediar forte 
- okrog 12:00    -   1,5-2 litra mleka 
- okrog 16:00    -   1,0-3 litre raztopine Alvediar forte 
- okrog 19:00    -   1,5-2 litra mleka 
- okrog 20:00    -   1,0-3 litre raztopine Alvediar forte 
 
Priporočeni čas dajanja: 1 do 7 dni (1 do največ 3 dni zapored, če dajemo izključno Alvediar forte 
Pred uporabo priporočamo, posvet z veterinarjem. 
 
Navodila za pravilno uporabo: 
Alvediar forte uporabljamo za zdravljene telet do starosti največ 6 mesecev. Dnevni odmerek  Alvediar forte na 
tele je največ 800 g. 
 
Način dajanja  
Za peroralno dajanje 
 
Način izdajanja 
Brez recepta 
 
Karenca 
Karenca je 0 dni 
 
Shranjevanje 
Alvediar  forte  shranjujemo v suhem prostoru, pri sobni temperaturi 15-25 ° C in nedosegljivo otrokom 
 



Rok uporabnosti 
24 mesecev 
 
 
Oprema 
Škatla z 10 vrečkami po 100 g 
 
Proizvajalec: Alvetra & Werfft GmbH, A-2491 Neufeld / Leitha, Landeggerstraße 7 
Zastopnik: SALUS Ljubljana, d.d. 
 


