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BOVIVET Calf Drenchers
Vasikan pakkojuottopullon käyttöohje
KÄYTTÖTARKOITUS:
Heikon vasikan juotto ongelmatilanteissa, joissa vasikka ei jaksa imeä juomaa tutista tai emän
utareesta. Juotettava juoma voi olla elektrolyyttinestettä tai ternimaitoa. Sopii hyvin esimerkiksi
ripulivasikan nesteytykseen. Käytetään silloin, kun toisena vaihtoehtona on vasikan kuivuminen,
kylmettyminen, nälkiintyminen ja kuolema. Tuttijuotto tai utareen imeminen on yleensä aina
suositeltavin ja turvallisin tapa juottaa vasikkaa.
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA:
Suosittelemme, että jokainen harjoittelee laitteen käytön yhdessä oman eläinlääkärinsä kanssa.
Mikäli jaksat pidellä vasikkaa paikallaan yksin, onnistuu laitteen käyttö ilman apuvoimia.
1. Täytä säiliö kädenlämpöisellä elektrolyyttinesteellä tai ternimaidolla. Kierrä putki kiinni
säiliöön.
2. Pitele laitetta oikealla kädellä ja taita putki kädensijaa vasten, pidellen putkea oikean käden
peukalolla. Ota vasikan pää vasempaan kainaloon. Huolehdi, että vasikka joko seisoo tai makaa
rinnan päällä ja oikaise vasikan pää luonnolliseen imemisasentoon.
3. Työnnä taittuneena oleva putki varovasti vasikan nieluun ja edelleen ruokatorveen saakka,
ohjaten putkea oikean käden peukalon avulla. Jätä näkyviin 3-5 cm putkea. Tunnustele toisella
kädellä vasikan kaulan alapuolelta, että juottolaitteen putken pää tuntuu vasikan ruokatorvessa.
Varo, ettei punainen putki irtoa valkoisesta kauluksesta.
4. Suorista putki vasta sitten kun se on paikoillaan ruokatorvessa. Valuta neste rauhallisesti
vasikan mahaan. Säiliö tyhjenee tilavuudesta ja venttiilin asennosta riippuen noin 1-2 minuutissa.
Taita putki kädensijaa vasten, kun säiliö on tyhjä. Vedä putki varovasti pois ruokatorvesta ja
suusta. Puhdista laite huolellisesti heti käytön jälkeen. Älä levitä tartuntoja putken avulla
sairaasta terveeseen vasikkaan.
KÄYTÖN VAARAT
Vasikan henkitorvi ja ruokatorvi risteytyvät nielussa. Putken päässä oleva valkoinen pyöreä pää
pyrkii estämään putken joutumisen henkitorveen. Ennen nesteen kaatamista on varmistettava,
että putki on ruokatorvessa. Mikäli vasikka yskii juomaa, on se voinut mennä henkitorveen.
Ruokatorveen työnnettäessä vasikat voivat jopa nieleskellä ja imeä putkea. Hyvin pienelle
vasikalle putki on hankala laittaa ja se vaurioittaa herkästi limakalvoja. Vagus-hermon
ärsyyntyminen voi aiheuttaa satunnaisesti äkkikuoleman. Koska pakkojuottaminen on suhteellisen
helppoa, on vaarana juottaa vasikalle liian suuria annoksia. Maidon annostelussa kannattaa olla
varovaisempi. 4 litran pullo on tarkoitettu ensimmäisen ternimaitoannoksen antamiseen
vasikoilla, joilla tällainen määrä mahtuu juoksutusmahaan. Parasta olisi antaa 1-2 l kerralla
useammassa erässä, huolehtien kuitenkin, että vasikka saa ensimmäisten tuntien aikana
riittävästi ternimaitoa yhteensä. Liian nopeasti kaadettaessa on vaarana, että neste nousee
putken ulkopintaa pitkin nieluun, mistä vasikka voi vetää nesteen keuhkoihinsa. Ylipursuava
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neste voi joutua keuhkoihin ja aiheuttaa esimerkiksi äkillisen keuhkotulehduksen. Pötsiin
joutunut maito aiheuttaa ripulia.
UUTENA OMINAISUUTENA TERNIMAIDON VIRTAAMISNOPEUTTA SÄÄTELEVÄ VENTTIILI
Venttiilin asennon ollessa 1, neste virtaa hitaasti, sen ollessa 2, virtaus on nopeaa.
Uudessa mallissa näkyy pullon kyljessä mitta-asteikko selkeästi sekä litroina että galloneina.
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