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Espécie-Alvo 

Vitelos e leitões 

 

Dosagem 

1 saqueta em 2 litros de 
água morna (35ºC). 

 

Composição 
Dextrose 
Bicarbonato de sódio 
Cloreto de sódio 

Cloreto de potássio 
Ácido cítrico, 1a(E330) 
Glicina, flavis Nº 17.034, 2b 

Compostos aromáticos, 2b 
Bactérias ácido lácticas 
(Enterococcus Faecium DSM 

10663 NCIMB 10415) 4.2 X 109 

CFU/Kg 

 

Embalagem  

Caixa com 25 saquetas 

Alimento complementar dietético efervescente para vitelos e leitões 

 
 
 
 
 

O QUE é Disolyt®
 

Disolyt
®
 é um pó efervescente com electrólitos, dextrose, glicina e bactérias ácido lácticas 

para vitelos e leitões com diarreia. 

Disolyt
® 

dissolve-se rapidamente (1 minuto) em 2 litros de água morna (35ºC). Fornecer 

como refeição ao vitelo/leitão. Uma hora após, administrar uma refeição de leite. 

QUANDO 

Em situações de desordem intestinal (diarreia em vitelos e leitões). 

COMO 

Vitelos: 100 g (1 saqueta) em 2 litros de água quente (35-40ºC) por refeição. 
Administrar DisoLyt 2 vezes ao dia durante 1-3 dias. 
Leitões: 100 g (1 saqueta) em 2 litros de água quente (35-40ºC). Pôr em livre acesso 
aos leitões com diarreia durante 1-7 dias. Limpar o recipiente sempre que muda a 
solução 
 

EFEITOS  

Sódio (Na+), Potássio (K+) e Cloro (Cl-) - restauram a perda de sais motivada pela 
diarreia 
Dextrose – fornece energia de fácil absorção 
Glicina – juntamente com a dextrose estimula a absorção do sódio no intestino 
Bactérias ácido lácticas – inibem o crescimento de microrganismos patogénicos 
Bicarbonato de sódio – contraria a acidose do sangue causada pela perda de sais 
Água – contraria a desidratação 
 

BENEFÍCIOS 

 Estabiliza o equilíbrio líquido e 

electrolítico do animal 

 O animal recupera mais rápido 

e mantém o crescimento 

 Melhora a consistência das 

fezes 

 Restaura a energia perdida 

 Diminui a mortalidade 

 Fácil de usar e administrar 

 Sem erros de dosagem (1 

saqueta = 1 tratamento) 
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