Silikonowe smoczki
dla cieląt
Zasady prawidłowego karmienia cieląt
Gdy noworodek zostaje przeniesiony do indywidualnego boksu (lub budki dla cieląt),
rozpoczyna się pojenie z wiadra – i tu jest istotny jeden szczegół.
Nigdy nie poimy cielęcia mlekiem (lub preparatem mlekozastępczym) z wiaderka
postawionego na podłodze!!!
Siara trafia wtedy do nierozwiniętych jeszcze przedżołądków, ulega fermentacji, co często prowadzi
do biegunek. Prawidłowo poimy za pomocą wiaderek zaopatrzonych w zawór ze smoczkiem,
powieszonych na wysokości ok. 60 cm - tak, by cielę znajdowało się w naturalnej pozycji (ssąc krowę
noworodek wyciąga szyję do strzyka - tworzy się wtedy rynienka przełykowa, dzięki której mleko
trafia bezpośrednio do trawieńca, zawierającego enzymy pozwalające na trawienie mleka).
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Silikonowe smoczki dla cieląt
Wysokiej jakości smoczki silikonowe
przeznaczone do wiaderek do pojenia cieląt.
Wykonane z silikonu smoczki dla cieląt charakteryzują się
bardzo dobrymi parametrami odpornościowymi:
najwyższej jakości silikon, użyty do produkcji, nie ulega procesom starzenia,
są odporne na odkształcenia,
wytrzymują oddziaływanie wrzącej wody podczas sterylizacji,
nie zmieniają elastyczności w niskich temperaturach,
odporne na działanie preparatów chemicznych.
Oferowany smoczek silikonowy charakteryzuje się wyższą trwałością i odpornością
niż standardowe smoczki gumowe.

Smoczek silikonowy z nacięciem
Do wiader do pojenia.
Z krzyżowym nacięciem.
Dostępny w 3 kolorach.
01-1318
Nazwa/typ

Kod produktu

Smoczek silikonowy do pojenia cieląt cielisty

01-1318

1/50/250

Smoczek silikonowy do pojenia cieląt czerwony

01-1319

1/50/250

Smoczek silikonowy do pojenia cieląt przezroczysty

01-1306

1/50/250

01-1306
01-1319

Smoczki Vital
Kształt i materiał, z którego wykonany jest smoczek, doskonale imituje naturalny strzyk krowy,
dzięki czemu potrzeba ssania u cielęcia jest w 100% zaspokojona.
Smoczek stymuluje produkcję śliny, co zapewnia poprawę pracy żołądka
oraz zdrowy rozwój cielęcia.
Zakrzywiona końcówka smoczka zapobiega kapaniu mleka.
Dedykowane do zaworu FixClip.
Nazwa/typ
Smoczek silikonowy Vital do pojenia cieląt

Kod produktu
01-1321

1/50

01-1321

Smoczki Super
Wykonane z materiału doskonale imitującego naturalny strzyk krowy.
Dedykowane do zaworu FixClip.
Nazwa/typ
Smoczek silikonowy Super do pojenia cieląt

Kod produktu
01-1323

1/50

01-1323
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