
AANVULLENDE DIEETVOEDERS

Diarree QuickFix Compleet
Snel en effectief bij diarree 

Werking 
✔ Stabiliseert vochthuishouding en 

brengt de darm tot rust
✔ Beschermt	darmslijmvlies	en	

darmwand tegen ongewenste 
organismen

✔ Ondersteunt een goede 
weerstand

✔ Voor behoud van een goede 
eetlust

Inhoudsstoffen
Elektrolyten
Herstellen	de	zoutbalans.

Eikenschors
Ondersteunt	de	gezondheid	van	het
slijmvlies	van	de	darm.

Psyllium
Wateroplosbare	vezels	die	tien	keer
het eigen drooggewicht aan water
opnemen	bij	contact	met	water	en
reinigen	de	darmen.

Diatomeeënaarde
Beschermt	de	maag-	en	darmwand.

Bentoniet
Werkt	als	toxinebinder.

Immunoglobulinen
Beschermen	de	darmwand	tegen
ongewenste	organismen	(‘The	BIG	
5’)	en	ondersteunen	de	weerstand.

Voordelen 
✔ Volledige dieetdrank met snel 

resultaat
✔ Unieke	combinatie	van	

elektrolyten,	darmstabilisatoren,	
kruiden en immunoglobulinen

✔ Bevat	alles	wat	een	kalf	nodig	
heeft	bij	diarree

✔ Smakelijke kruidenmix en dus 
hoge	acceptatie

 
Toediening
Oraal	mengen	door	melk	of	water.	
1	afgestreken	maatschepje	bevat	
100	g	Diarree	QuickFix	Compleet.	

Prijsindicatie
Bij verhoogd risico op diarree, 
ondersteuning bij anti-parasiet en/
of antibiotica behandelingen:  
Ca.	€	12,75
Bij eerste symptomen van diarree: 
Ca.	€	8,50
Bij acute diarree:	Ca.	€	19,75

Voederadvies
Bij verhoogd risico op diarree, 
ondersteuning bij anti-parasiet en/
of antibiotica behandelingen:
Vanaf	2e	levensdag	tot	dag	10:	2x	
daags	25	g	per	voerbeurt.	
Mengen	door	normale	melkvoeding.
Bij eerste symptomen van diarree 
(voedingsdiarree of aanwezigheid 
van ‘The BIG 5’):
2x	daags	50	g	op	1	liter	water	
(dieetdrank),	mengen	door	normale	
melkvoeding,	gedurende	3	dagen.

Bij acute diarree (spuitpoep):
Dag	1-2:	Min.	4x	daags	50	g	op	
1	liter	water	(dieetdrank).	Geen	
melkvoeding!
Dag	3-5:	Min.	2x	daags	50	g	op	1	liter	
water	(dieetdrank)	mengen	door	
normale	melkvoeding.

Let op: DiarreeQuickfix	Compleet	
mengen	bij	temperatuur	rond	40	
°C.	Het	kalf	dient	de	gehele	dag	te	
beschikken over water tussen de 
voerbeurten	door.	

Diarree QuickFix Compleet bevat alles wat een kalf met diarree nodig heeft. 
Het zorgt voor een snelle compensatie van het verlies aan elektrolyten bij 
diarree en ondersteunt de spijsvertering. De kruiden in Diarree QuickFix 
Compleet zijn specifiek gericht op de darmflora en het immuunsysteem 
van het kalf. Diarree QuickFix Compleet is het meest complete dieetvoeder 
speciaal voor kalveren met een risico op spijsverteringsstoornissen.

VERPAKKING
3 kg 

GEBRUIKEN BIJ

➼ Diarree
➼	 Spijsverteringsstoornissen	

 LET OP
Bij	het	gebruik	van	Diarree	
QuickFix	Compleet	is	het	niet	
zorgwekkend	dat	de	kalveren	de	
eerste dagen nog lichte diarree 
vertonen.	Diarree	is	een	teken	
van	‘ontgiften’.	Het	herstel	is	dan	
in	volle	gang.	Houd	u	dus	aan	de	
aanbevolen gebruiksduur!

3030

Kalveren

Agrovet_Koe+Kalf_Cat2019-2020.indd   30Agrovet_Koe+Kalf_Cat2019-2020.indd   30 9/01/20//2   23:509/01/20//2   23:50



Alles al geprobeerd bij kalverdiarree?
Diarree QuickFix Compleet werkt snel, effectief en stabiliseert de spijsvertering.

Het is daarom belangrijk bij 
diarree	of	het	risico	op	diarree	
de	weerstand	van	het	kalf	te	
ondersteunen en de darmwand te 
beschermen	tegen	de	vijf	meest	
voorkomende	ziekteverwekkers	op	
melkveehouderijbedrijven,	‘The	
BIG	5’.	Een	van	de	bekendste	soort	
van	‘The	BIG	5’	is	Cryptosporidum	
parvum	(C.	parvum)	en	komt	voor	
op	60%	van	alle	melkveebedrijven	
in	Nederland.	Hygiëne	maatregelen	
en weerstandondersteuning 
verminderen	de	kans	op	uitbraken	in	
de	eerste	10	levensdagen	(Meganck,	
V.,	2016).

UNIEKE TOEVOEGING!

Bescherm de darmwand  
met Immunoglobulinen 
Immunoglobulinen	zijn	
antistoffen	waar	een	kalf	niet	
zonder	kan.	Het	is	bij	bijna	
alle soorten diarree belangrijk 
dat het darmslijmvlies en de 
darmwand	van	het	kalf	beschermt	
worden	met	immunoglobulinen.	
Immunoglobulinen	zijn	antistoffen	
die	ongewenste	organismen,	zoals	
schadelijke	virussen,	bacteriën	of	
parasieten	onschadelijk	maken.	
Diarree	QuickFix	Compleet	bevat	
immunoglobulinen.	

Diarree QuickFix Compleet: 
Dé complete aanpak bij 
diarree! 
Het	unieke	aan	Diarree	QuickFix	
Compleet	is	dat	niet	alleen	de	
spijsverteringsstoornissen	en	
diarree	wordt	aangepakt,	maar	
ook	de	darmweerstand	van	het	kalf	
actief	wordt	ondersteund.	Het	kalf	
krijgt	hierdoor	minder	kans	op	een	
groeiachterstand	en	kan	zich	zo	
beter	ontwikkelen	tot	een	gezonde	
vaars.

In de eerste levensweken is het risico op diarree bij kalveren het grootst. 
Zeker bij een lage weerstand en een verhoogd risico van ongewenste 
organismen zoals bacteriën, virussen en parasieten. Kalveren met diarree 
hebben dan ook 17 keer meer kans op luchtwegproblemen (Bron: Nijhoving 
I., Henselmans T. (2015)). En juist de eerste levensweken zijn bepalend voor 
de verdere ontwikkeling van een kalf tot een goed ontwikkelde vaars. 

We hoorden na een lezing van 
ECOstyle over het gebruik Diarree 
QuickFix Compleet bij kalveren met 
diarree. We waren niet helemaal 
tevreden over het middel wat we 
nu gebruikten voor het bestrijden 
van Crypto. We zagen al vrij snel 
resultaat. Met name de opname van 
de melk in combinatie met Diarree 
QuickFix Compleet was zeer goed. 
Het kalf krijgt geen mega dip, de 
mest zien we snel verbeteren en de 
conditie blijft goed. En voor de prijs 
hoeven we het niet te laten, want het 
ligt zelfs nog onder de prijs van het 
andere middel! We willen Diarree 
QuickFix Compleet nu ook bij een 
verhoogd risico op diarree gaan 
inzetten. Het kan dus absoluut op 
een natuurlijke manier!

Erik en Monique  
van der Braak 

Groei van 
ziekteverwekkers
In een laboratorium 
worden	pathogenen	

gekweekt	en	daaruit	worden	antigenen	
gemaakt.	Een	antigeen	is	een	molecuul	
dat	in	staat	is	een	reactie	van	het	
immuunsysteem	op	te	wekken,	waarbij	
antistoffen	worden	aangemaakt.

Kip maakt antistoffen
Een	kip	wordt	gevaccineerd	
met	antigenen,	tegen	
specifieke	ziektewekkers	

van	kalveren	zoals,	ongewenste	
virussen,	bacteriën	of	parasieten	
(The	BIG	5).	Dit	zijn	de	meest	
voorkomende	ziekteverwekkers	
op	melkveehouderijbedrijven.	Het	
immuunsysteem	van	de	kip	reageert	
op	de	antigenen	en	maakt	antistoffen	

(eiwitten)	aan.

Antistoffen 
verzamelen uit eieren
De	kip,	behandeld	met	specifieke	
antigenen,	legt	eieren	met	antistoffen.	
De	eieren	worden	zo	bewerkt	dat	de	
antistoffen	(immunoglobulines)	er	uit	
worden	gehaald.	Deze	immunoglobulines	
worden	vervolgens	aan	Diarree	QuickFix	
Compleet	toegevoegd.

Kalf mest normaal
Geef	bij	diarree	
of	bescherming	
van de darmwand 
tegen ongewenste 

virussen,	bacteriën	of	parasieten	(The	
BIG	5)	Diarree	QuickFix	Compleet.	De	
immunoglobulinen komen dan in het 
kalf	en	kunnen	hun	werk	tegen	de	
specifieke	ziekteverwekkers	uitvoeren.	
Zodra	er	schadelijke	virussen,	bacteriën	
of	parasieten	het	lichaam	binnendringen,	
worden	deze	geactiveerd	en	onschadelijk	
gemaakt.	De	mest	wordt	of	blijft	dan	
normaal.

Zo worden 
immunoglobulinen 
geproduceerd!’

 MET IMMUNOGLOBULINEN! 
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