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Veterinární dietetický a rehydratační přípravek pro telata 
 

 
 

ŽIVÁ VODA Bioveta (AQUA VIVA) 
 

prášek pro přípravu perorálního roztoku 
 

                                    83,7 g 
 
   

 
 

Složení – 1 sáček (83,7 g) : 
Citronan sodný    3,92 g  
Octan sodný    3,28 g  
Propionan sodný         1,92 g  
Chlorid draselný         2,98 g  
Chlorid sodný    4,68 g  
Dihydrofosforečnan draselný  1,36 g  
Oranžová žluť     
Oxid křemičitý koloidní bezvodý     
Glukóza    
 
 
Charakteristika přípravku: Přípravek působí zpětnou úpravu stavu dehydratace, ztráty elektrolytů a  
acidózy spojených s průjmy telat způsobených nutričními, bakteriálními, virovými nebo kryptosporidiovými 
vlivy. 
 
Užití: ŽIVÁ VODA Bioveta je perorální rehydratační přípravek určený k úpravě stavu dehydratace, 
acidózy a ztráty elektrolytů spojeného s průjmy telat. 
 
Způsob podání a dávkování:  
Jeden sáček odpovídá jedné dávce. Přípravek je určen pouze pro perorální podávání. Před aplikací 
každé dávky připravte čerstvý roztok tak, že smícháte obsah jednoho sáčku s 2 litry teplé vody (cca 30 
– 37°C). Při prvních příznacích průjmu vysaďte mléko nebo mléčnou náhražku a podávejte 2 litry 
rozpuštěného přípravku 2x denně po 2 dny (4 krmení). Následující 2 dny (4 krmení) podávejte 1 litr 
roztoku přípravku smíchaný s 1 litrem mléčné náhražky. Poté se vraťte k normálnímu krmení. 
Je-li průjem trvalejší nebo úpornější, působící vážnější dehydrataci, podávejte 2 litry roztoku 3-4 x 
denně. Přípravek může být samostatně podáván maximálně po 4 dny. 
 
Po rozpuštění obsahu sáčku se mohou objevit jemné usazeniny nerozpustných nosných součástí. Tyto 
neovlivňují účinnost přípravku. 
 
Upozornění: Po ukončení podávání přípravku se doporučuje vrátit k normálnímu krmení. Neužívejte 
roztoky znečištěné jinými látkami. Připravený roztok je nutno spotřebovat do 24 hodin. 
Ve vážnějších případech mohou některá telata vyžadovat současnou i.v. rehydratační léčbu. V těchto 
případech se poraďte s veterinárním lékařem. 
Zhorší-li se kondice po 4 dnech, poraďte se s veterinárním lékařem. 
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Pomůcky pro krmení udržujte v čistotě a vyhýbejte se překrmování. Telata napájejte kvalitním 
mlezivem. 
 
Bezpečnostní opatření: Chraňte před dětmi. 
Uchovávání: Při teplotě do 25 oC.  
 
Doba použitelnosti: Doba použitelnosti přípravku při skladování v suchu při teplotě do 25°C je  
24 měsíců. 
Připravený roztok je nutno spotřebovat do 24 hodin. 
 
Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce:   
Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika 
 
Číslo schválení ÚSKVBL Brno: 011-06/C 
 
 
 
Pouze pro zvířata! 
 
 
 
 
Šarže a datum použitelnosti  
jsou vyznačeny ve sváru 
 
 
 
 
 
 
 


