
Para a prevenção do meteorismo ruminal nos bovinos.

Fórmula:

Macrogol lauril éter .............................. 10.00 g 
Excipiente vegetal, cps ....................... 100.00 g

Indicações:

O Carminativo Premix é indicado para tratamento e controle do meteorismo ruminal nos bovinos, causado 
pela ingestão de forragens à base de leguminosas. O produto oferece proteção por 24 horas. 

Dosagem:
Como dose mínima se recomenda administrar 8 g de produto a cada 100 kg de peso vivo por dia, isolado, 
misturado na ração ou com o suplemento mineral. Por exemplo, uma vaca leiteira de 500 kg de peso deve 
receber 40 g de produto diariamente. Se o produto for fornecido misturado com a ração, a seguinte fórmula 
para calcular a quantidade a ser incluída na preparação pode ser usada:

 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 será preparado no misturador (por exemplo, 1.000 kg). 
A dose diária é a dose em gramas que os animais mais pesados do lote devem receber (por exemplo, animais 
de 500 kg requerem 40 g). 
A consumo diário é a quantidade de alimento que os animais consomem por dia (por exemplo, 5 Kg).

 1000 kg * 40 g
                  Quantidade de produto a adicionar (kg) = 5 kg * 1000

Quantidade de produto a adicionar (kg) = 8 kg

Importante:
Como o potencial de produção de espuma das forragens é muito variável e depende de vários fatores, a dose 
recomendada anteriormente é indicativa. Caso sejam observados animais com sintomatologia clínica (mesmo 
que leve), a dose deve ser aumentada e pode ser administrada até 5 vezes a dose mínima recomendada sem 
riscos para os animais. 
Nos casos de alto risco recomenda-se que a dose total seja dividida com os diferentes alimentos ou com a 
água. Desta forma é possível fornecer, por exemplo, 50 % da dose total usando Carminativo Premix e borrifar 
as forragens que serão consumidas com Carminativo NF ou Carminativo NF Max para chegar ao total da 
dose. 

Apresentação:
Bolsas de 20 kg.

Carminativo Brouwer Premix


