
BOVIKALC™  
bolusi kalcija za peroralno dajanje  

mineralno prehransko dopolnilo za molznice 
 
Sestava 
Vsak bolus po 190 g vsebuje: 
Kalcijevega klorida v obliki dihidrat  110,00 g 
Kacijevega sulfata v obliki hemihidrata    44,10 g 
Pitne vode       27,30 g 
Polietilenglukolglicerilricinoleata      8,60 g 
 
Opis izdelka 
Bovikalc je mineralno kalcijevo prehransko dopolnilo, ki zagotavlja dodaten vir kalcija za molznice pred in po porodu.  
Bovikalc je edinstvena formulacija oralnega kalcija v obliki bolusov, ki oskrbujejo organizem s kalcijem na dva načina, oziroma iz dveh virov. Iz kalcijevega klorid in 
kalcijevega sulfat, katera hitro zagotovita takojšnja oskrba organizma s kalcijem, ter zaradi postopnega sproščanja dalj časa zagotavljata visoko raven kalcija v serumu. 
 
Način delovanja  
Prevleka bolus Bovikalca se hitro raztopi v vampu, bolus pa popolnoma razpade v 30 minutah. 
Kalcijeve klorid zaradi hitre resorbcije, zagotavlja hiter dvig ravni serumskega kalcija.  
Kalcijevega sulfata pa dalj časa vzdržuje visok raven kalcija v serumu.  
Mastna obloga vsakega bolusa, varuje grlo govedi pred morebitnimi poškodbami. Zaradi unikatne oblike pri pravilnem vstavljanju bolusa, ne prihaja do slinjenja, prav 
tako ga žival ne more izpljuniti. Taka formulacija pripravka v obliki bolusa zmanjšuje tveganje za pojav aspiracijske pljučnice. Doziranje je enostavno in bolus je 
vstavljen že z enim samim pritiskom na ročico aplikatorja. 
 
Navodilo za uporabo in odmerjanje  
Za vstavljanje bolusov Bovikalc-a, uporabljajte samo za ta namen predviden aplikator. 
Dodatek starejšim kravam, občutljivim na hipokalcemijo: 4 bolusi 

Prvi odmerek  1 bolus  ob prvih znakih telitve  
Drugi odmerek 1 bulus  neposredno po telitvi  
Tretji odmerek 1 bolus  12 – 15 ur po telitvi 
Četrti odmerek 1 bolus  24 – 30 ur po telitvi 

Dodatek po injekciji kalcija kot pomožna terapija: 
Prvi odmerek  1 bolus    2 – 3 ure po injekciji  
Drugi odmerek 1 bolus  12 – 15 ur kasneje 

 
Bovikalc bolus se hitro raztopi v vampu. Kalcijev klorid je na voljo takoj, medtem ko kalcijev sulfat zagotavlja trajno sproščanje kalcija dal časa. 
 
Varnostni ukrepi in opozorila 
Nepravilna uporaba ali ravnanje lahko povzroči resne neželjene učinke, zato je potrebno striktno upoštevati navodila. 
Bovikalc je namenjen preventivi in se ne uporablja za začetno zdravljenje hipokalcemij.  
Ne uporabljajte Bovikalca za krave, ki obležijo in/ali kažejo znake hipokalcemije, ker je lahko prizadet refleks požiranja. Ne ustavljajte bolusov na silo in ne 
uporabljajte zlomljene ali poškodovane boluse. 
 
Način izdajanja 
Brez recepta 
 
Karenca 
Karenca je 0 dni. 
 
Shranjevanje 
Bolusi so občutljivi na vlago in jih je treba hraniti v originalni ovojnini vse do začetka uporabe. 
Bovikalc boluse shranjujemo v suhem prostoru pri temperaturi do 25 oC. 
Shranjujte nedosegljivo otrokom. 
Samo za živali 
 
Rok uporabnosti 
36 mesecev 
 
Oprema 
Škatla z  24 bolusov po 190 g 
 
Proizvajalec 
Boehringer Ingelheim Danmark A/S 
2100 Copenhagen, Danska 
 



Bovikalc – navodilo za uporabo. 
 

 
 

Vstavite ODREZANI konec bolusa v aplikator tako, da bo KUPOLASTI konec bolusa najprej vstopil v usta živali. 
 

 
 

Držite žival z glavo v iztegnjenem položaju. Vrat naj bo ravno iztegnjen in glava dvignjena. NE MUČITE živali s fiksacijo jezika ali zvijanjem glave. 
 

 
 

Previdno vstavite Bovikalc aplikator napolnjen z enim Bovikalc bolusom v usta krave in vodite aplikator preko hrbta jezika. 
 

 
 

Ko začne žival požirati, previdno sprožite bolus. Odstranite aplikator. NE delajte na silo, saj lahko poškodujete grlo. 


