
Bruk kun Cosecure sin egen innføringsapplikator for storfe.
Ta ut bolusene fra esken og folieemballasjen kvelden før 
bruk, og oppbevar i romtemperatur.

Varm opp bolusene til kroppstemperatur, ved å ha de nær 
kroppen, før du gir de til storfe.

Sett kun inn boluser med anbefalt hastighet. Se produktets 
emballasje og informasjon.

Bruk hansker når du håndterer bolusene, for å redusere 
risikoen for kontaktallergi.

Merk storfeet med en farget spray eller noter 
merkenummeret på dyr som er bolusert i tilfelle grupper er 
blandet.

Unngå grov håndtering av dyr etter innlegging av bolus, 
for å minimere risikoen for oppstøt. Det er sjelden, men 
mulig at bolus kan bli oppgulpet på grunn av drøvtyggernes 
naturlige fordøyelsesprosess.

Oppbevar bolusen på et tørt sted. Når pakken er åpnet og 
den ikke skal brukes neste dag, oppbevarer du ubrukte 
boluser i plastbrettet i originalemballasjen, i en lufttett 
beholder.

Beskytt bolusene mot frost.
Gi bolusene til stofe på tom mage.

Må kun brukes i tilfeller av diagnostisert sporstoffmangel 
og etter anbefaling fra en veterinær, ernæringsfysiolog eller 
dyrehelserådgiver.

Bolusene kan gis til drektige og diegivende dyr.

Riktig

BIMEDA   OG 
INSTRUKSJON FOR BRUK AV 

BOLUS TIL STORFE

Ikke ta bolusen i vann før bruk

Må ikke fryses. 

Ikke sett sprukne, skadede eller ødelagte boluser inn i 
storfe.

Må ikke brukes når ekstra sporstoffer suppleres.

Ikke bruk noen hjelpemidler for å endre oppløsningen av 
bolusen.

Ikke gi den anbefalte mengden til storfe oftere enn 
én gang hver 4,5 måned når fôret inneholder kraftfôr 
eller oftere enn én gang hver 6. måned på beite.

Skal ikke gis til kalver eller storfe som veier under 100 kg. 

Feil
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• Bolusene bruker unik løselig glassteknologi som betyr at de er følsomme for plutselige 
temperaturendringer som kan skje når veldig kalde boluser svelges av dyret.

• Hvis bolusene ikke er varmet opp før innlegging, kan det føre til utvikling av sprekker som kan endre 
virkningen av bolusen.

• Oppvarming av bolusene til kroppstemperatur før innlegging og rolig håndtering av storfe under innlegging 
vil redusere denne risikoen. For å gjøre dette, plasser boluser i lommene, tett inntil kroppen, før bruk.

• Sett bolusen helt inn i hodet på applikatoren til avtrekkeren er fast.
• For å forhindre at bolusen faller ut av applikatoren, sørg for at den flate kanten av bolusen er plassert mot 

den rillede kanten i applikatoren.

• Bolusering, som bruk av en hvilken som helst oral applikator, kan skade halsen hvis det forhastes eller 
utføres uten forsiktighet. Av sikkerhetsmessige årsaker bør operatøren og storfeet plasseres i en fanghekk 
eller lignende når bolusen settes inn.

• Stå ved siden av dyret, legg hånden over snuten på dyret, grip dyret ved siden av munnen med hånden og 
fingrene (ikke grip etter nesen).

• Plasser enden av applikatoren i midten av munnen og før den til baksiden av tungen og klem på avtrekkeren.

• Bolusen skal frigjøres lett. Hvis du føler motstand, må du justere posisjonen til applikatoren til bolusen lett 
slipper ut.

• Sørg for at dyret svelger bolusen. Svelgerefleksen skal skje lett. Hvis svelgerefleksen ikke oppstår lett, kan 
det hende at innleggingen ikke skjer over baksiden av tungen, og teknikken må justeres forsiktig. Stammen 
på applikatoren skal være rett ned langs senterlinjen på hodet og avtrekkerhåndtaket holdes oppreist.

• Avstanden til hvor langt applikatoren går tilbake dyrets munn, er den samme som lengden på nesen til 
øyet på dyret. Bruk dette kun som en veiledning.

HVORDAN LEGGE INN  OG 
  STORFEBOLUS

STEG 1 - VARM OPP  BOLUSEN

STEG 2- LEGG BOLUS INN INNFØRINGSAPPLIKATOREN 

STEG 3 - LEGG INN BOLUSEN MED FORSIKTIGHET 

Refer to product packaging and data sheet for full usage instructions.
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