
 

 

VITAPUR 
NAJSKUTECZNIEJSZY EKOLOGICZNY PREPARAT DO SUCHEJ  

DEZYNFEKCJI I OSUSZANIA ZWIERZĄT NOWORODKÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka, cechy i właściwości produktu 
 
VITAPUR jest preparatem w postaci proszku do posypywania prosiąt oraz miejsc przebywania zwierząt (kojce, klatki, stanowiska 

porodowe, sprzęt zootechniczny, środki transportu) o właściwościach osuszających, dezodorujących i odkażających. Produkt 

zawiera naturalne składniki mineralne i wyciągi roślinne o działaniu termoizolacyjnym, antydrobnoustrojowym i higroskopijnym. 

 

Preparat poprawia mikroklimat pomieszczeń inwentarskich poprzez redukcję amoniaku, osuszanie i odkażanie powierzchni 

budynków i sprzętu. Jest przyjazny dla środowiska i zwierząt w nim przebywających. 

 

Zalety stosowania preparatu 

- utrzymuje czyste, suche i higieniczne podłoże (beton, maty, deski, ruszta) 

- zapewnia komfort i higienę legowiska dla noworodków (prosięta) 

- przyspiesza gojenie się ran (pokastracyjnych moszny, sutków maciory, ogonków i pępowiny) 

- zapobiega otarciom naskórka (nadgarstki) 

- ogranicza wytwarzanie amoniaku z mocznika oraz absorbuje jego nadmiar z powietrza 

- zmniejsza oddawanie ciepła przez skórę (nie przewodzi ciepła i zmniejsza wilgoć na powierzchni ciała) 

- chroni przed stresem termicznym dzięki obsypaniu prosiąt preparatem natychmiast po narodzinach (sucha kąpiel) 

- rozwija antystresową pamięć zapachową (roślinne olejki eteryczne) 

 

 

 



 
 

 

 

 

Stosowanie preparatu prowadzi do: 

- redukcji strat wśród prosiąt noworodków 

- zatrzymania rezerw energii (glukozy) w organizmie noworodka (hipoglikemia) 

- szybszego pobrania dużej ilości pierwszej porcji siary (odporność siarowa) 

- ograniczenia zakażeń przyrannych (aseptyka i osuszanie rany) 

- zmniejszenia agresywności loch (zmniejszona emisja amoniaku) - spokojniejsze prosięta 

- wzmożonej pamięci zapachowej loch i prosiąt 

- poprawy efektywności szczepień loch przed porodem (prosięta bardziej żywotne wypijają więcej pierwszej porcji siary) 

- redukcji kosztów leczenia prosiąt (mniej zakażeń przyrannych, zwiększona odporność, zachowanie rezerw glukozy) 

- wydłużenia czasu użytkowania ściółki (wiązanie wilgoci, moczu, kału oraz mocznika) 

- zmniejszenia zachorowań loch (zapalenia macicy, wymienia, agalakcji, zakażenia sutków, dróg moczopłciowych i kończyn) 

- eliminacji kanibalizmu macior (mniej amoniaku, pamięć zapachowa) 

- ograniczenia przygnieceń prosiąt przez lochy (żywotne prosięta) 

 

 

Zastosowanie preparatu 

Prosię zaraz po narodzinach (wydaleniu przez lochę lub wyjęciu z dróg rodnych) oczyszczamy z resztek błon płodowych, szlifujemy 

kiełki, a następnie wkładamy pojedynczo do wiaderka z preparatem VITAPUR i obsypujemy nim noworodka (panierka) aż do 

całkowitego osuszenia i dosadzamy do wymienia lochy w celu jak najszybszego pobrania siary. Po wypiciu pierwszej porcji siary 

prosięta umieszczamy pod promiennikiem. Jednocześnie kojec maciory posypujemy dwa razy w tygodniu preparatem AGRISAN 

(działanie antyseptyczne, dezodorujące i osuszające). 

 

Opakowania: worki 15 kg, 25 kg 
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AGRIVET Spółka Jawna 

64-316 Kuślin, ul. Sczanieckiej 24 

tel.: +48 61 4473013, 61 4475633 

www.agrivet.pl, www.agrisan.pl 

agrivet@agrivet.pl 
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