
 3 4 soorten calcium 
 3 Unieke aanvoer van nutriënten en energie uit algenextracten

 3 Eenvoudige en éénmalige toediening

Aanvullend diervoeder voor melkgevende runderen



	Rond het afkalven daalt het calciumgehalte bij alle koeien
	 12 tot 24 uur na kalven wordt de laagste concentratie  
 aan calcium in het bloed gemeten
	 50% van alle koeien ondergaat een subklinische  
 hypocalcemie de eerste 14 dagen van de lactatie

Waarom correct doseren belangrijk is bij hypocalcemie
	3 Nodig om snel uit de hypocalcemie te geraken
	3 Vermijden van risico op hypercalcemie en herval als gevolg daarvan
	3 Behoud van fysiologisch evenwicht

1. Calcium uit het bloed naar de melk
 a. Verminderde Ca-excretie via urine
 b. Verminderde PTH-respons
2. Tijdelijke (sub)klinische hypocalcemie
3. Aanvoer snelle Ca-bron
 a. Cruciaal om uit de hypocalcemie te gaan
4. Hypercalcemie
 a. Calcitonine-respons
 b. Versnelde Ca-excretie
5. (Sub)klinische hypocalcemie

Klassieke calciumsupplementatie

Plasmaconcentratie van totaal calcium rond kalving 
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Bron: naar Oetzel R. Garrett, 2013, Oral Calcium Supplemen-
tation in Peripartum Dairy Cows. Vet Clin Food Anim 



MILCA4 is werkzaam op 3 niveaus door het risico op hypocalcemie te verminderen en energie- en 
eiwittekorten bij melkkoeien tijdens de transitieperiode te voorkomen.

MILCA4 500 mL geeft meer dan 60 g effectieve metaboliseerbare calcium. De calcium is gebonden 
aan albumine waardoor het calciumgehalte langer op peil blijft. De hoge concentratie aan glutami-
nezuur zorgt voor een unieke energieaanvoer en versnelt het herstel van het metabool evenwicht. 

[Ca2+]
bloed MILCA4

Regulatie  
via MILCA4

Calciumsupplementatie met MILCA4

KALVING T (tijd)

104 mg/L

85 mg/L
Propionaat en Formiaat

Pidolaat
Alginaat

75 mg/L

Calciumpropionaat en -formiaat 
zijn zouten van vluchtige vetzuren 

die snel opgenomen worden. 

Ze zijn een bron van  
snel beschikbare calcium en 
energie om de onmiddellijke 

tekorten op te vangen.

MILCA4 bevat een specifiek algenextract  
met een hoge concentratie aan magnesiumoxide en glutamine. Dit zorgt voor:

	3 een unieke aanvoer van vitaminen, mineralen en aminozuren
	3 de optimalisatie van de pens-pH (5.8 - 6.2)

	3 de aanvoer van energie die de biosynthese van nucleotide in de spiercellen en witte bloedcellen optimaliseert

Calciumpidolaat stimuleert de 
calciumbindende proteïnen om 
het calcium beter op te nemen  

en vast te houden in het lichaam. 

De urinaire verliezen worden 
beperkt en het calcium is beter  

en langer beschikbaar.

Calciumalginaat moet eerst 
mechanisch verkleind worden  

in de pens alvorens het de 
netmaag kan passeren.  
De progressieve vrijgave  

in de dunne darm is van groot 
belang om de calciumtekorten 

langwerkend aan te vullen.
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Bewaren
Op kamertemperatuur bewaren.

Een product van Inovet - 03-2019 - ZPM-MILCA-01-FOL-BEL-NL.00

Samenstelling
• Calciumpropionaat
• Calciumformiaat
• Calciumpidolaat
• Calciumchloride en -alginaat
• Algenextract van Chlorella en Phaeophyceae
• Propyleenglycol
• Water

1 2 3 4

Gebruik
Schud de fles voor het gebruik om de parels in suspensie te brengen. 
Houd de kop van de koe omhoog om verslikking te vermijden  
en dien de inhoud van de fles langzaam toe.

Preventief
Geef 1 fles oraal na het kalven.  
Herhaal, indien nodig, 12 uur nadien.

Therapeutisch
Geef 1 fles na een calciuminfuus.  
Herhaal, indien nodig, 12 uur nadien.
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