
ZDROJ SNADNO DOSTUPNÉ ENERGIE
ZVÝŠENÍ AKTIVITY SLABÝCH SELAT
OCHRANA STŘEVNÍ SLIZNICE
OPTIMÁLNÍ START PŘÍNOSNÉ STŘEVNÍ MIKROFLÓRY
ZDROJ VITAMÍNŮ

DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO NOVOROZENÁ SELATA

HYOBOOST



HYOBOOST obsahuje:

• ZooLac® Feedgrade - vináza - chrání nevyspělá střeva selat před uchyce-
 ním patogenů a podporuje vývoj příznivé střevní mikroflóry.
 Jedná se o vedlejší produkt fermentace růstového média speciálním 
 kmenem Lactobacillus acidophilus, který se následně termo-stabilizuje 
 (140°C) a lyofilizuje.
 Má trojí způsob účinku:
 1. Vytváří ochrannou vrstvu na střevní sliznici, čímž zabraňuje adhezi 
 (potenciálně) patogenních bakterií a vzniku klinických příznaků onemocnění. 
 2. Stimuluje přirozenou střevní mikroflóru produkující organické kyseliny 
 s následným snížením pH.
 3. Stimuluje imunitní systém.
• Glukóza - zdroj bezprostředně využitelné energie.
• Rostlinný tuk – zdroj dlouhodobě dostupné energie.
• Vitamíny  - B1, B2, B6, B12, kyselina D-pantothenová, kyselina nikotinová, 
 kyselina listová, cholinchlorid.
• Rostlinný extrakt Paullinia cupana - vysoký obsah povzbuzujících látek 
 významně zvyšuje aktivitu selat, což příznivě ovlivňuje příjem kolostra. 
• Kolostrum (sušené) - obsahuje látky, které podporují dozrávání střevní 
 sliznice novorozeného selete a chrání jej před infekcemi.

HYOBOOST se používá jako doplň-
kové krmivo pro čerstvě narozená 
selata. Umožňuje jejich optimální start 
do života a poskytuje více energie k sání.



Dvě hlavní indikace: 

1. Malá anebo slabá novorozená selata.
2. Pro celkovou podporu střevní funkce selat, především ve vrzích mladých 
 prasnic při prvním vrhu.

Malá a slabá selata
HYOBOOST v nevyrovnaných a mnohopočetných vrzích a po těžkých poro-
dech podpoří slabá selata, u kterých zvyšuje aktivitu při sání mleziva.

Pro celkovou podporu střevní funkce selat
HYOBOOST je možné podávat všem selatům ve vrhu, zejména mladých 
prasnic při prvním vrhu, kdy se běžně vyskytují průjmy selat během prvních 
několika dní po porodu.    

Návod k použití: 

Slabým a malým novorozeným selatům: jedna dávka (1,5 ml) perorálně co 
nejdříve po porodu, v případě potřeby opakovat po 3-5 hodinách.
Pro celkovou podporu střevní funkce selat: jednu dávku ráno a jednu 
dávku večer v prvních dvou dnech života.

Způsob podání:
Před použitím protřepejte. Před aplikací první dávky nasajte do trubice 
aplikátoru vodu pro snazší nasátí přípravku, který je vyšší hustoty. 
Aplikátor vsuňte co nejdál do koutku selete, podejte jednu dávku a ujistěte 
se, že sele přípravek spolklo. 
Jedna dávka 1,5 ml odpovídá jednomu stisku aplikátoru. 

Nízký objem aplikované dávky nevyvolává u selat falešný pocit sytosti 
a nesnižuje tak chuť k příjmu krmiva.



Terénní studie opakovaně potvrdily příznivý efekt na produkční parametry 
v  chovu selat a optimalizace jejich potenciálu pro jejich další využití 
v odchovu nebo výkrmu.

Dánsko1 

V  chovu (1200 prasnic) s  dlouhodobým výskytem neonatálních průjmů 
selat s následně zvýšenou mortalitou a nevyrovnaností selat při odstavu. Po 
nasazení přípravku Hyoboost došlo k  prokazatelnému zlepšení zdravotní 
situace a výraznému snížení nutnosti injekční léčby antibiotiky.

Komentář manažera farmy po dalším používání přípravku:
„Od 14. 6. 2013 doteď (duben 2014) jsme vůbec nepotřebovali antibiotika 
k léčbě novorozeneckých průjmů.
Od začátku, co používáme Hyoboost, nemáme zakrslíky. Selata jsou 
mnohem vyrovnanější a lépe rostou.
Budeme pokračovat v  používání Hyoboostu, protože nechceme riskovat, 
že se novorozenecké průjmy znovu vrátí.“
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Ukrajina2

V  chovu (4500 prasnic) zahrnuto do studie 26 prasnic s  celkem 350 
selaty. Průměrně 13,46 narozených selat na prasnici. Hyoboost se podával 
selatům druhý den a následně 3-4x opakoval. Selata, kterým byl podán 
Hyoboost, nebylo potřeba do odstavu léčit antibiotiky (92%). Pouze 8 % 
selat bylo nutno ošetřit jak přípravkem Hyoboost, tak antibiotiky.

350 selat sledovaných 28 dní
(2x denně 2 dny Hyoboost => 332 selat BEZ průjmu) 

Živě narozená slabá selata Hyoboost bez antiniotik Léčba průjmu
(Hyoboost + antibiotika)
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Ukrajina3

Do studie zahrnuto 277 selat rozdělených do dvou skupin. Hyoboost apliko-
ván 1. a 2. den po narození, odstav obou skupin v 21 dnech.
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Skladování: Uchovávejte při běžné pokojové teplotě.

Použitelnost: 2 roky.

Objem:  dávkovací lahvička 200 ml.

Balení: 10 x 200 ml + 1 dávkovací pumpička

HYOBOOST

Složení: vináza (ZooLac® Feedgrade), glukóza, rostlinný tuk, kolostrum, 
rostlinný extrakt Paullinia cupana, chlorid draselný, vitamíny B1, B2, B6, B12, 
kyselina D-pantothenová, kyselina nikotinová, kyselina listová, cholinchlorid.                                                                                                                                           
Analytické údaje: Voda 43,3 %, syrový tuk 30 %, syrový protein 4 %, syrový 
popel 2,4 %, vláknina 0,9 %, vápník 0,05 %, lyzin 0,04 %, sodík 0,02 %.

Reference:
1 Kjærsgaard, Hyo, 2014
2 Interní data
3 Interní data

HYOBOOST
• Významně podporuje selata v kritickém období po porodu 
• Napomáhá předcházet průjmům a snižuje spotřebu antibiotik
• Podporuje hmotnostní přírůstky a dosažení vyrovnanosti vrhů.



Výrobce:  ChemVet dk A/S, Dánsko., www.chemvet.dk 
Dovozce:  Dyntec spol. s r. o., www.dyntec.cz

Společnost Chemvet nenese žádnou odpovědnost a nedává záruky týkající se informací zde obsažených nebo vhodnosti svých produktů a služeb 
pro jakýkoliv konkrétní trh. Ne všechny produkty jsou dostupné pro všechny trhy. Před zahájením jakékoliv distribuce produktů je třeba dodržet 
místní regulační aspekty. Společnost Chemvet neuděluje žádné straně explicitně ani implicitně žádná patentová práva, licence, ani jiná práva 
duševního vlastnictví, ať už s ohledem na tyto informace samotné nebo na cokoliv takovými informacemi popsané. Informace uvedené v tomto 
dokumentu jsou vlastnictvím společnosti Chemvet a společnost Chemvet si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny těchto informací v tomto 
dokumentu či produktů a služeb kdykoliv bez předchozího upozornění. 


