
Para a prevenção e controle do meteorismo espumoso ou timpanismo nos bovinos.

Fórmula:

Álcool Láurico (*)…………………………10,00 g
Monensina ………………………………………0,75 g
Excipiente vegetal, c.s.p ……… 100,00 g 
Indicações:

Carminativo Premix Plus Brouwer é indicado para a prevenção e controle do meteorismo espumoso nos 
bovinos. Dá proteção por 24 h.

Dosagem:
Recomenda-se, como dose mínima, administrar 8 g de produto para cada 100 kg de peso vivo por dia, só, 
misturado na ração ou com o suplemento mineral. Por exemplo, uma vaca leiteira de 500 kg de peso deve 
receber diariamente 40 g de produto, o que representa uma dose de 300 mg totais de monensina. Se o 
produto for administrado misturado com a ração, para calcular a quantidade do mesmo a ser incluído na 
preparação do alimento pode ser usada a seguinte fórmula:

 Quant.de alimento(kg)xDose diária(g)
                                      Quant de prod a adicionar(kg)= Consumo diário (kg) x 1000

Onde:
A Quantidade de alimento é o peso do alimento que vai ser preparado no mixer (por exemplo, 1000 kg).
A Dose Diária é a dose em gramas que os animais mais pesados do lote devem receber (por exemplo, animais 
de 600 kg requerem 48 g).
O Consumo Diário é a quantidade de alimento que consomem os animais por dia (por exemplo, 5,0 kg).

 1000 kg * 48 g
      Quantidade de produto a ser acrescentado (kg) = 5 kg * 1000

Quantidade de produto a ser acrescentado (kg) = 9,6 kg

Importante:
• Recomenda-se começar o tratamento pelo menos 2 dias antes de iniciar o pastoreio em peões com 
forragens de risco espumante.
• O efeito carminativo do agente tensioativo se manifesta de imediato e o efeito máximo da monensina se 
expressará entre 7 e 10 dias depois de iniciado o tratamento.
• Com alta ocorrência de timpanismo, junto com a medicação, realizar um adequado controle.

Apresentação:
Sacos de 20 quilos.

Carminativo Brouwer Premix PLUS


