DJURDOKTORNS B - VITAMINMIX

Används traditionellt åt djur med hudproblem ex. fäller mycket päls, sårig hud, ömsar
konstigt eller som tappar mycket fjädrar. De höjer aptiten, och används vid misstanke om
neurologiska problem.
Djurdoktorns B-mix innehåller alla 8 vitaminerna som ingår i B-komplexet. Dessa flytande vitaminer
är koncentrerade och doseras droppvis.
Har djuren "påfrestningar" som ska täckas, ex stress, dräktighet, sjukdom, medicinering, fällning,
utställningar, miljöombyte mm, så ökar behovet markant.
Populärvetenskapligt kallas de även för hudens vitaminer, eftersom katter med hud- och
pälsproblem ofta blir bättre när de får tillskott av B-vitaminer. De är även aptitstimulerande.
De flesta djur har tarmbakterier som syntetiserar en liten mängd B-vitaminer under förutsättning att
de är friska och äter rätt foder. Vi ser att det ibland krävs mer B-vitamin än vad tarmens bakterier kan
göra.
Hos djur som huvudsakligen livnär sig på fastfood som torrfoder och konserver är det särskilt viktigt
att tillföra B-vitaminer.
DJURDOKTORNS B-mix droppar används till alla djurslag, men i olika doser, och med olika sätt att ge
vitaminerna på.
Klicka in dig på de andra djurslag du har och använd de doseringsanvisningarna.
På Djurdoktorns veterinärpraktik använder vi vitaminerna som behandling av misstänkta brister eller
som komplement till behandlingarna.
Vid mag- och tarmstörningar, samt vid medicineringar - särskilt långvariga sådana - rubbas
microfloran som bildar kroppsegna B-vitaminer i tarmsystemet. Djuren får en brist på dessa
vitaminer.
Vi rekommenderar därför att alltid ge tillskott av Djurdoktorns B-mix vid medicinering och mag- och
tarmstörningar, ex fodermedelsallergier eller andra långvariga störningar.

Produktbeskrivning:
Innehållsdeklaration /
ml:
Förpackningsstorlek:
Hållbarhet:
Förvaring:

flytande B-vitamin med samtliga 8 b-vitaminer.
B1-tiamin 3 mg, B2-riboflavin 5 mg, B3-niacin 30 mg, B5pantotensyra 30 mg, B6-pyridoxin 4 mg, B9-folsyra 2 mg, Biotin
0,25 mg, B12-kobalamin 0,050 mg.
15 ml, 50 ml, 100 ml.
Oöppnad förpackning – minst 1 år. Öppnad förpackning 6
månader.
Väl tillslutet, svalt och utom räckhåll för barn och djur.

Hund

En medelstor hund tappar kilovis med päls varje år. Det finns många anledningar till det,
men att ge support med extra B - vitaminer ger oftast mycket mindre päls i dammsugaren.
B - vitaminer anses även allmänt vara aptithöjande, nåt de flesta hundar egentligen inte
behöver. För de hundar som har svårt att lägga på sig hull kan det vara bra.
Vitaminerna kan även ges åt valpar.
Dosering:1 droppe per kilo kroppsvikt

Vikt

Dosering
per dag

småvalpar
1 kilo
2 kilo
5 kilo
10 kilo
25 kilo
50 kilo

1 droppe
1 droppe
2 droppar
5 droppar
10 droppar
25 droppar
50 droppar

Hur länge räcker Hur länge räcker Hur länge räcker
1x15 ml?
1x50 ml/djur?
2x50 ml/djur?
15 månader
15 månader
7 månader
3 månader
45 dagar
18 dagar
9 dagar

6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
5 månader
2 månader
1 månad

12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
10 månader
4 månader
2 månader

30 droppar är ca 1 kryddmått / 1 ml.
Hur ger man vitaminerna åt hunden?
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs etc. Du
kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torr eller våtfoder.

Katter

Katter som tappar mycket päls, samt katter med dålig aptit kan behöva extra
B - vitaminer.
Vuxna katter väger mellan 1,5 och 7 kilo.
För att ge katten rätt mängd vitaminer kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.
Har du ingen våg, kan du se vår tabell med ungefärliga vikter här:
Storlek på katten Liten katt Mellanstor katt Stor katt Jätte katt
Vikt i kilo
1-2
2-4
5-8
8 - 16

Dosering:1 droppe per kilo kroppsvikt.

Vikt

Dosering
per dag

kattungar
1 kilo
2 kilo
3 kilo
4 kilo
5 kilo
6 kilo
7 kilo
8 kilo
9 kilo
10 kilo

1 droppe
1 droppe
2 droppar
3 droppar
4 droppar
5 droppar
6 droppar
7 droppar
8 droppar
9 droppar
10 droppar

Hur länge räcker Hur länge räcker Hur länge räcker
1x15 ml?
1x50 ml/djur?
2x50 ml/djur?
15 månader
15 månader
7 månader
5 månader
3,5 månader
3 månader
75 dagar
60 dagar
55 dagar
50 dagar
45 dagar

6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
5 månader
5 månader
5 månader

12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
10 månader
10 månader
10 månader

Hur ger man vitaminerna åt katten?
Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer
sällan. Gör det som är mest praktiskt.
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs,
tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torr eller
våtfoder.

Kanin, marsvin, chinchilla och degu

Dessa pälsbärande djur som lever i inomhusklimat har en förmåga att tappa päls och att ge
extra B - vitaminer anses som det första man provar med. Även till de djur som har tovor,
mjälliga och ser allmänt skabbiga ut. Som en kur, eller hela livet, det visar sej.
B - vitaminer är även bra vid neurologiska problem ex att de håller huvudet snett, eller rent
av tappar balansen.
När djuren lever i fångenskap och huvudsakligen livnär sig på fastfood, exempel diverse
gnagarblandningar och kanin/marsvin/degus/chinchillapellets är det särskilt viktigt att
tillföra B-vitaminer.
Gnagarna ska äta färskt gräs som huvudsaklig föda, men det har vi inte tillgång till på dessa
breddgrader, utan det ersätts under höst,vinter och vår med hö. Hö är torkat och lagrat gräs,
och det förlorar snabbt sina näringsämnen med lagringen. Hö ska trots detta ges som
huvudsaklig föda åt dem. Detta för att de ska få tillräckligt med fibrer.
De viltlevande gnagarna äter färskt gräs, färska grönsaker, frukter, löv, örter, bär, rötter
mm, direkt från moderplantan. Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt
foder än i foder som är plockat och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom
torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras - det räcker med några timmar så
försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

För att ge ditt djur rätt mängd vitaminer kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.
Väg ditt djur eller se ungefärliga vikter i vår tabell:

Djurslag Kanin
Marsvin Chinchilla Degu
Vikt i kilo 0,5 - 4,5 0,4 - 0,9 0,4 – 0,8 0,2 – 0,3

Dosering:1 droppe per kilo kroppsvikt.

Vikt

Dosering
per dag

<0,5 kilo 0 droppar

Dosering var Hur länge räcker Hur länge räcker
annan dag
1x15 ml/djur?
2x50 ml/djur?
0,5 droppe

450 dagar

12 månader

0,5 kilo
1 kilo
1,5 kilo
2 kilo
2,5 kilo
3 kilo
3,5 kilo
4 kilo
4,5 kilo

0,5 droppe 1 droppe
1 droppar
1,5 droppe
2 droppar
2,5 droppar
3 droppar
3,5 droppar
4 droppar
4,5 droppar

450 dagar
450 dagar
225 dagar
225 dagar
150 dagar
150 dagar
112 dagar
112 dagar
90 dagar

12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader

Hur ger man vitaminerna åt djuren?
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du kan
även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Råtta

Råttor har ofta päls, hud samt neurologiska problem. Vid hudproblem tappar de päls, och får
krustor i huden. De neurologiska symtomen kan vara vinglig gång och /eller lutande huvud.
Ge din råtta B – vitaminer parallellt med medicinering ordinerad av veterinär.
Hos råttor som lever i fångenskap och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som diverse
gnagarblandningar och pellets är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer. Råttor är allätare
och ska äta “allt möjligt”, se vår sammanfattning under DJURDOKTORNS Basfoder åt
allätande gnagare.
Den vildlevande råttan äter både vegetabilier och animalisk föda i naturen, ex färskt gräs,
rötter, löv, örter, bär, sniglar, maskar, insekter och deras ägg. Självklart är näringsvärdet
betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till
grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder
lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och
vitaminerna.

Väg din råtta för att få en bra dosering.
Börja med dubbel dosering under ett par veckor, och gå sen ner på den angivna dosen.
Har du ingen våg, kan du se vår tabell med ungefärliga vikter här:

Storlek på råttan Liten råtta Mellanstor råtta Stor råtta
Vikt i gram
100 - 200 200 - 400
500 - 800

Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
per dag
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
100-200
1 droppe av
450 dagar
6 månader
spädd lösning
200-400
2 droppar av
225 dagar
6 månader
spädd lösning
500-800
4 droppar av
112 dagar
6 månader
spädd lösning

Hur ger man vitaminerna åt råttan?
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du kan
även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Mus gerbil och hamster

Dessa smådjur får i första hand kala fläckar med inslag av krustor och matt och tråkig päls.
Ge B - vitaminerna dagligen i några veckor och se om bättring sker.
Hos smågnagarna som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fast-food,
som ex diverse gnagarblandningar och pellets är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.
De är allätare och ska äta “allt möjligt”, se vår sammanfattning under DJURDOKTORNS
Basfoder åt smågnagare.
Den vildlevande gnagaren äter både vegetabilier och animalisk föda i naturen, ex färskt gräs,
spannmål, rötter, löv, örter, bär, sniglar, maskar, insekter och deras ägg. Självklart är
näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och
transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt

lagrat. Så fort maten lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av
näringsvärdet och vitaminerna.

Väg ditt djur för att få en bra dosering. Har du ingen våg, kan du se vår tabell med
ungefärliga vikter här:
Djurslag
Mus
Gerbil
Hamster
Vikt i gram 10 - 40 30 - 130 30 – 130

Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Vikt i gram

Dosering
per dag

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
var annan
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
dag.
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
10-50
--------1 droppe av
450 dagar
6 månader
spädd lösning
50-100
1 droppe av
--------450 dagar
6 månader
spädd lösning
100-150
2 droppar av
--------225 dagar
6 månader
spädd lösning

Hur ger man vitaminerna åt dessa smådjur?
Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer
sällan. Gör det som är mest praktiskt.
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du kan
även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Sköldpadda

Vissa perioder på året äter sköldpaddan mycket mindre, och det kan vara normalt, så länge
de inte går ner i vikt. Tyvärr får de ofta en vitaminbrist, och för att få igång aptiten igen
rekommenderar vi att ge dubbel dos B - vitaminer i 1 vecka, och därefter ge underhållsdos
enligt tabellen nedan.
Sköldpaddor med hudproblem ex. som förtjockad ojämn hud kan även de må bättre med ett
B - vitamintillskott.

Hos sköldpaddor som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som
torrfoder, konserver, pellets, lagrade grönsaker och frukter mm, är det särskilt viktigt att tillföra Bvitaminer.
De flesta viltlevande sköldpaddor äter en helt annan kost, oftast bestående av färska insekter och
andra marklevande skalbaggar, insektsägg, maskar och sniglar samt larver. Även grönsaker, frukter,
löv, örter, bär, rötter, frön mm, är helt färska och kommer direkt från moderplantan. Självklart är
näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är besprutat, plockat och
transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort
foder lagras – det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och
vitaminerna.
Har sköldpaddan dessutom fler ”påfrestningar” som ska täckas, ex stress, dräktighet, sjukdom,
medicinering, miljöombyte mm, så ökar behovet markant.
Hos vattensköldpaddor som lever i fångenskap , och som huvudsakligen livnär sig på diverse
torrfoder, som ex pellets samt färska lagrade grönsaker är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.
De flesta viltlevande vattensköldpaddor äter en helt annan kost bestående av levande fiskar, färska
knoppar, vattenväxter, rötter, gräs, mm direkt från moderplantan. Självklart är näringsvärdet
betydligt mer balanserat i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till
grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat.
Så fort foder lagras - det räcker med några timmar så försvinner en stor del av näringsvärdet och
vitaminerna.

Sköldpaddor har så olika vikt så det är svårt att ge ungefärliga viktsanvisningar. Du får väga
din sköldpadda och ge efter anvisning i tabellerna nedan.
Första tabellen är för små sköldpaddor, andra tabellen är för medelstora sköldpaddor, och
tredje tabellen är för stora sköldpaddor.

Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Dubbel dos vid misstanke om brist.
Doseringstabellen åt små sköldpaddor.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
per dag
1x15 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
50
1 droppe av
450 dagar
spädd lösning
100
1 droppe av
450 dagar
spädd lösning
200
2 droppar av
450 dagar
spädd lösning

Doseringstabellen åt mellanstora sköldpaddor.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
per dag
1x15 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 4 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
200
2 droppar av
450 dagar
spädd lösning
400
4 droppar av
450 dagar
spädd lösning
500
5 droppar av
450 dagar
spädd lösning

Doseringstabellen åt stora sköldpaddor.
Vikt i kilo

Dosering per dag

Hur länge räcker 1x50 ml/djur?

0,5
1
2
5
10
15

1 droppe
2 droppe
4 droppar
10 droppar
20 droppar
30 droppar

50 månader
25 månader
12 månader
5 månader
2,5 månader
1,5 månader

Hur ger man vitaminerna åt sköldpaddan?
Vid rätt utfodring växer sköldpaddan hela sitt liv, och vi rekommenderar därför att väga den
regelbundet. Det går att skapa sig en bra bild av hälsotillståndet genom att ha koll på vikten
och dessutom vet man hur vitaminer ska doseras.
Äter inte din sköldpadda som den ska, gör så här:
Håll den liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, så kommer droppen
att rinna in i munnen fast sköldpaddan inte öppnar munnen.
Anvisning åt sköldpaddor som äter normalt:
LANDSKÖLDPADDOR:
Blanda vitaminerna i en liten del av fodret så sköldpaddan äter upp allt av det du givit. Ge
därefter resten av fodret.
SUMP och VATTENSKÖLDPADDOR:
Ge vitaminerna direkt i munnen, antingen genom att droppa dem direkt i "näbben" eller ge
dem på något gott.

Gör så här:
Håll sköldpaddan liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, och det
rinner in i munnen.

Ödla
Ödlor som vägrar att äta, eller äter mindre än vad de ska, kan få sin aptit stimulerad av dessa
B - vitaminer. Ge dubbel dos några dagar, och gå sen ner på underhållsbehandling enligt
tabellen nedan.
Hos ödlor som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som
torrfoder, odlade insekter, konserver, pellets, lagrade grönsaker och frukter mm, är det särskilt
viktigt att tillföra B-vitaminer.
De flesta viltlevande ödlor äter en helt annan kost, oftast bestående av insekter, mindre däggdjur,
fågelägg, grönsaker, frukter, löv, örter, bär, rötter, frön m m, direkt från moderplantan. Självklart är
näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat och transporterat till
grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras –
det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.
Har ödlan dessutom fler ”påfrestningar” som ska täckas, ex stress, dräktighet, sjukdom, medicinering,
ömsning, miljöombyte mm, så ökar behovet markant.

Vikten på sällskapsödlor varierar väldigt, allt från 10 gram till 10 kilo. Väg din ödla för att få
rätt dosering. Har du ingen våg får du uppskatta vikten.
Första tabellen är för små ödlor, andra tabellen är för medelstora ödlor, och tredje tabellen
är för stora ödlor.

Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Doseringstabellen åt små ödlor.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
var annan
1x50 ml/djur?
2x50 ml/djur?
dag
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
10-50
50-100
100-150

Dosering
per dag

-----------1 droppe
2 droppar

1 droppe
2 droppar
------------

6 månader
6 månader
6 månader

12 månader
12 månader
12 månader

Här är doseringstabellen åt mellanstora ödlor ex skäggagam och andra agamer.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
var annan
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
dag
Blanda 1 droppe vitaminer med 5 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
100-200
200-400
400-800

Dosering
per dag

1 droppe
2 droppar
4 droppar

2 droppar
4 droppar
---------

450 dagar
225 dagar
112 dagar

12 månader
12 månader
12 månader

Här är doseringstabellen åt stora ödlor ex leguaner, tejuödlor, varaner.
Vikt

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
per dag
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller
mer sällan. Gör det som är mest praktiskt.
1 kilo
1 droppe
450 dagar
50 månader
2 kilo
2 droppar
225 dagar
25 månader
5 kilo
5 droppar
90 dagar
12 månader
10 kilo
10 droppar
45 dagar
6 månader

Hur ger man vitaminerna åt ödlan?
Vid rätt utfodring växer ödlan hela sitt liv, även om viktkurvan planar ut efter några år, och vi
rekommenderar därför att väga ödlan regelbundet. Det går att skapa sej en bra bild av
hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man hur vitaminer ska
doseras.
Äter inte din ödla som den ska, gör så här:
Håll den liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, så kommer droppen
att rinna in i munnen fast ödlan inte öppnar munnen.
Anvisning åt ödlor som äter normalt:
Sätt vitaminerna på en bit foder, gärna något du vet attraherar din ödla mest, eller ge
vitaminerna direkt i munnen.
Gör så här:
Håll ödlan liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, och det rinner in i
munnen.

Orm

B-vitaminer är aptitstimulerande på ormar. Vitaminerna är även bra att ge ormar med
neurologiska besvär, ömsningsproblem eller med besvär från tarmkanalen.
Förstoppade ormar, vilket är ganska vanligt, kan få B - vitaminer + bad i ljummet vatten flera
gånger om dagen tills problemet är borta. Det kan ta upp till 2 veckor. B - vitaminerna sätter
fart på tarmen, men endast i samband med bad.
De flesta djur har tarmbakterier som syntetiserar en liten mängd B-vitaminer under
förutsättning att de är friska och äter rätt foder. Vi ser att det ofta krävs mer B-vitamin än
vad tarmens bakterier kan göra, och detta har förmodligen att göra med att ormarnas
utfodring i fångenskap är för ensidig.
Viltlevande ormar äter en helt annan kost och betydligt mer varierande än de
inomhuslevande. Självklart är näringsvärdet betydligt mer balanserat i ett helt färskt
viltfångat foder.
Ormar varierar väldigt i vikt, både beroende på art och ålder, men en riktlinje kan vara att en
orm som är 1 meter lång kan väga omkring 600 - 1000 gram.
Säkrast är alltid att väga ormen för att få rätt dosering. Har du ingen våg får du uppskatta
vikten.
Första tabellen är för små ormar, andra tabellen är för medelstora ormar och tredje tabellen
är för stora ormar.
Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Här är doseringstabellen åt små ormar och ormungar.
Vikt i gram

Dosering
Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
per utfodring
mer sällan
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
10-50
50-100
100-150

-----------1 droppe
2 droppar

1 droppe
2 droppar
------------

6 månader
6 månader
6 månader

12 månader
12 månader
12 månader

Här är doseringstabellen åt mellanstora ormar.
Vikt i gram

Dosering
Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
per utfodring
mer sällan
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 5 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
100-200
1 droppe
2 droppar
6 månader
12 månader
200-400
2 droppar
4 droppar
6 månader
12 månader
400-800
4 droppar
--------6 månader
12 månader

Här är doseringstabellen åt stora ormar ex. nätpyton, boa, anaconda.
Vikt

2 kilo
5 kilo
10 kilo
20 kilo
30 kilo
40 kilo
50 kilo
60 kilo

Dosering
Hur länge räcker Hur länge räcker
per utfodring 1x50 ml/djur?
2x50 ml/djur?
2 droppar
5 droppar
10 droppar
20 droppar
30 droppar
40 droppar
50 droppar
60 droppar

6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader

12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader

30 droppar är ca 1 ml.

Hur ger man vitaminerna åt ormen?
Vid rätt utfodring växer ormar hela sitt liv, även om viktkurvan planar ut efter några år, och
vi rekommenderar därför att väga ormen regelbundet. Det går att skapa sej en bra bild av
hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man hur vitaminer ska
doseras.
Beroende på hur du utfodrar din orm, finns flera sätt att ge vitaminerna: -Ge vitaminerna
direkt i munnen:
Droppa vitaminerna direkt i ormen, i den lilla öppningen som finns där tungan går in och ut.
Denna metod är lämplig på ormar som inte äter som de ska.
-Ge vitaminerna i fodret:
Åt ormar går det oftast att dosera vitaminerna på deras bytesdjur. Smeta in vitaminerna i
bakänden på bytesdjuret, så är risken att ormen spottar ut födan minimal. Ge aldrig
vitaminer inne i bytesdjuret på något sätt. Vitaminerna hinner då förbrukas inne i
bytesdjuret och det blir osäkra och låga koncentrationer som ormen får.

Fågel
Fåglar behöver Djurdoktorns multivitamin året om, medan dessa b - vitaminer oftast ges
som en kur vid särskilda behov ex. vid ruggning, dålig aptit, håglös och matt fågel.
Hos fåglar som lever i fångenskap och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som pellets
och fröer är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.
De flesta viltlevande fåglar äter en helt annan kost, oftast bestående av färska knoppar,
grönsaker, frukter, löv, örter, bär, rötter mm, direkt från moderplantan.
Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är plockat
och transporterat till grönsaksdisken eller processat genom torkning och upphettning samt
lagrat.
Så fort foder lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av
näringsvärdet och vitaminerna.

Dosering:1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Hur ger jag vitaminerna till min fågel?
De flesta djurägare har svårt att ge dropparna direkt till fågeln, och därför har vi angivit som
alternativ att dosera dem i dricksvattnet.
Vi vet att fåglar dricker ungefär 1,5 ml / 50 gram kroppsvikt, när de är utfodrade med ett
foder som innehåller bra förhållande mellan vätska och torr-substans.
Byt vitaminvattnet och diska skålarna dagligen för att förhindra att bakterier växer till i
vattnet.

Doseras i dricksvattnet: 5 droppar per deciliter dricksvatten och dag.
Har man en tam fågel, kan vitaminerna ges direkt i näbben, kanske rent av på något fågeln
tycker är gott.
Dosering direkt i näbben: Väger fågeln under 500 gram: gör först en spädning: 1 droppe + 9
droppar vatten. Ge 1 droppe/100 gram fågel.
Väger fågeln 1 kilo eller mer: ge 1 droppe koncentrerad vitamin per kilo fågel.
Hur länge räcker förpackningen?
1x50 ml räcker 6 månader.
2x50 ml räcker 12 månader.

Iller

Ge B - vitaminerna till iller som tappar mycket päls och iller med dålig aptit. Illrar som tappar
päls kan även ha hormonella obalanser, och ser du ingen bättring av dessa vitaminer inom 34 veckor är det bäst att uppsöka en veterinär.
Hos illrar som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som torrfoder och
konserver, är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.
De flesta viltlevande illrar äter en helt annan kost bestående av färskt nydödat helkropps-kött.
Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är processat genom
torkning och upphettning samt lagrat. Så fort foder lagras - det räcker med några timmar - så
försvinner en stor del av näringsvärdet och vitaminerna.

Vuxna illrar väger mellan 0,5 och 2,5 kilo.
För att ge rätt mängd vitaminer åt din iller kan det vara bra att veta ungefärlig vikt. Vikten
kan variera mycket mellan vinter och sommar, och det är inte ovanligt att illerhanar väger
nästan dubbelt så mycket i december som i augusti. Det är fysiologiskt med viktsvariation
över året på detta sätt.
Honorna tenderar inte att variera i vikt på samma vis.
Storlek på illern Liten iller Mellanstor iller Stor iller
ex unge
ex hona
ex hane
Vikt i gram
100 - 500 500 - 1000
1000 - 2000

Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Vikt i gram

Dosering

Hur länge räcker
Hur länge räcker
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 4 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
100 - 250
1 droppe var
6 månader
1 år
annan dag
250 - 500
1 droppe per
6 månader
1 år
dag
Ge originaldroppar och ingen spädning till dessa:
500 - 1000
1 droppe per
6 månader
1 år
dag
1000 - 1500
1,5 droppe
5 månader
16 månader
per dag
1500 - 2000
2 droppar
3 månader
12 månader
per dag

Hur ger man vitaminerna åt illern?
Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer
sällan. Gör det som är mest praktiskt.
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs,
tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torrt eller
våtfoder.

Igelkott

Sköra taggar som faller av hos igelkotten kan bli stärkta av B - vitaminerna. Kombinera dem
gärna med Djurdoktorns Biotin för att få en ännu högre biotin koncentration.
Hos igelkottar som lever i fångenskap, och som huvudsakligen livnär sig på fastfood, som torrfoder
och konserver, är det särskilt viktigt att tillföra B-vitaminer.
De flesta viltlevande igelkottar äter en helt annan kost bestående av färskt nydödat helkropps-kött
och insekter.
Självklart är näringsvärdet betydligt bättre i ett helt färskt foder än i foder som är processat genom
torkning och upphettning samt lagrat.
Så fort foder lagras - det räcker med några timmar - så försvinner en stor del av näringsvärdet och
vitaminerna.

Vuxna afrikanska pygméigelkottar väger mellan 0,2 och 0,7 kilo. Den afrikanska dvärg eller
pygméigelkotten ska ha ganska konstant vikt året om.
För att ge rätt mängd vitaminer åt din igelkott kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.

Storlek på igelkotten Liten igelkotte Mellanstor Stor igelkotte
igelkotte
Vikt i gram
100 - 300
300 - 500
500 - 700

Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Vikt i gram
100-300
300-500
500-700

Dosering
per dag
1 droppe
2 droppar
3 droppar

Hur länge räcker
1x15 ml?
450 dagar
225 dagar
150 dagar

Hur länge räcker
1x50 ml/djur?
6 månader
6 månader
6 månader

Hur länge räcker
2x50 ml/djur?
12 månader
12 månader
12 månader

Hur ger man vitaminerna åt igelkotten?
Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag eller mer
sällan. Gör det som är mest praktiskt.
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs,
tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torr eller
våtfoder.

