
Milkodog 
Preparat mlekozastępczy 

 
ZASTOSOWANIE 
Karma pełnoporcjowa dostarczająca nowo narodzonym szczeniętom niezbędnych 
składników matczynego mleka. Jest preparatem mlekozastępczym dla osieroconych 
szczeniąt i może być stosowany jako karma uzupełniająca w przypadku większości miotów 
lub za małej ilości mleka. Może być podawany rozpuszczony w wodzie lub jako mleko w 
proszku wymieszane ze zwykłą karmą. Wysokiej jakości składniki, wzbogacone witaminami i 
oligoelementami są łatwostrawne i wspomagają prawidłowy wzrost. 
 
PODAWANIE 
Przygotowanie: W załączonej butelce: napełnić butelkę mlekiem w proszku do poziomu 
zaznaczonego jako POWDER. Dolać ciepłej wody do poziomu zaznaczonego jako WATER i 
nałożyć smoczek na butelkę. Wstrząsnąć, zapewnić dokładne wymieszanie i dolać wody do 
linii WATER. W innych pojemnikach: rozpuścić 1 objętość mleka w proszku w 2 objętościach 
ciepłej wody. Wstrząsnąć, zapewnić dokładne wymieszanie. 
 
STOSOWANIE 
Karmić mlekiem o temperaturze ciała (37o C). W smoczku zrobić dziurkę. Karmić regularnie. 
Mieszaninę podawać zgodnie z potrzebami (szczenięta same regulują potrzeby żywieniowe), 
mając na uwadze zalecane podawanie: 
 
 

Wiek 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień 

Liczba karmień w ciągu dnia 8 7 6 5 5 

Średnia dzienna objętość 
(ml/100g masy ciała) 

23 23 23 23 23 

Zakres dziennej objętości 
(ml/100g masy ciała) 

18-28 18-28 18-28 18-28 18-28 

 
Szczenięta powinny codziennie przyrastać. Codzienne ważenie pozwala dostosować 
objętość karmienia. Od 4 tygodnia szczenięta powinny stopniowo być przyzwyczajane do 
karmienia stałą karmą. Z powodu zawartych pierwiastków śladowych i witamin z określonym 
maksymalnym dopuszczalnym spożyciem nie podawać więcej niż 350g 
proszku/szczenię/dzień.  
Zalecany czas stosowania: stosować gdy to niezbędne do czasu gdy szczenię będzie w 
stanie otrzymać odpowiednią ilość matczynego mleka lub będzie w pełni przygotowane do 
karmienia karmą stałą. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Przed rozpuszczeniem w wodzie przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed 
światłem. Zamykać puszkę plastikowym wieczkiem. Stosować niezwłocznie po otwarciu. Po 
przygotowaniu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin. Przechowywać w 
miejscu niewidocznym i poza zasięgiem dzieci. 
 
SKŁAD 
Mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze, zboża, ekstrakt z białek roślinnych, związki 
mineralne. Dodatki/kg: witaminy i pro-witaminy: wit. A 25000IU, wit. D3 1000IU, wit. E 
160mg, wit. B1 22mg, wit. B2 34mg, wit. B6 16mg, wit B12 0,3mg, wit. K 0,8mg, wit. C 10mg, 
tauryna 2000mg; mieszanki pierwiastków śladowych: cynk 180mg, żelazo 100mg, mangan 
60mg, miedź 10mg, jod 3mg, selen 0,3mg, przeciwutleniacze: BHT 62ppm, BHA 10ppm; 
spoiwa i środki przeciwzbrylające, substancje aromatyzujące, emulgatory. Składniki 
analityczne: białko surowe 28%, tłuszcz surowy 32%, popiół surowy 7,6%; wapń 1,1%, fosfor 
0,8%, sód 0,48%, włókno surowe 0,2% 
 
Masa netto: 
350 g  
 
Produkcja:Vétoquinol FR 29 156 700 



Pakowanie: Vétoquinol SA, FR 69 243 018 
Dystrybucja I informacja: Vetoquinol Biowet Sp. Z o.o., Gorzów Wlkp., www.vetoquinol.pl 
  


