
Proplach potrubí

Dezinfekce pracích a nebo jednorázových utěrek

Naplnění aplikátorů prostředkem po dojení

Odstřik oddojení mléka, minimálně 4 odstřiky

Test mléka při podezření na onemocnění, preventivní kontrola apod.

Oplach a dezinfekce vemene

Dojení

Ošetření vemene po dojení

Ošetření vemene mastmi bez ochranné lhůty

Ošetření paznehtů

Sanitace a dezinfekce dojícího příslušenství

Vyčištění aplikátorů (před i po dojení)

Proplach potrubí

ištění podlah, stěn dojírny

Proplach mléčného tanku

(ASiRAL AC, S)

(Euterwasch)

(Barriere Dip, Doppel Film Dip, Chlórhexidín Dip, Doppeldip)

(oddojovací nádoba)

(Testovací set - CELL Check 3S)

(Euterwasch)

(Barriere Dip, Doppel Film Dip, Chlorhexidin Film Dip, Doppeldip)

(Eutergel, Mint plus, Ensbona Blau Plus, Drachenblut, Melksalbe, Pferdesalbe)

(Klauen Sprint)

(eimü-30, Ferdei Rox)

(ASiRAL AC, S)

(ASiRAL SRC, Newfoam S, San CA, CSP)

(ASiRAL AC, S)

Č

Řešení pro jednotlivé situace
(DRY-DIP)
(filtre KALF)

(eimü-30)
(Chlórnan vápenatý 45%)

Zasušení krav
Filtrace mléka
Plošná dezinfekce stájových prostorů

ištění kanalizačních vpustí, dezinfekční brodyČ

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Doporučený postup



PROPLACH POTRUBÍ

ASiRAL AC (alkalický)
Prostředek na čištění a dezinfekci potrubí, mléčných
tanků, konví, na bázi aktivního chloru.
Pracovní koncentrace 0,5%.

DEZINFEKCE PRACÍCH NEBO
JEDNORÁZOVÝCH UTĚREK

EUTERWASCH

Prostředek na dezinfekci utěrek.
pumpičkou dva střiky na 10litrů

vody.
V pracovním roztoku mohou být utěrky namo-
čené až 3 dny. Voda nesmí přesáhnout teplotu
45°C. Při vyšší teplotě dochází k znehodnocení
dezinfekční složky. Lze aplikovat i jako pěnu
prostřednictvím aplikátoru.

Dávkování:

ASiRAL S (kyslý)
Čištění potrubí od mléčného a vodního
kamene.
Pracovní koncentrace 0,5%.
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CELL-CHECK 3S

Testovací set obsahuje: testovací misku, dávkovací pumpičku
pro přesné dávkování a testovací kapalinu s vysokou citlivostí
už od 100 000 BE.

Pracovný postup:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zánět mléčné lázy

je jedním z nejdražších

onemocnění.

ž

Oddojit první střiky do oddojovací nádoby.
Oddojit z každé tvrtě vemene malé množství mléka zvlášť do jednotlivých částí misky.
Opatrně odlít přebytek mléka po vyznačenou risku na misce.
Dávkovací pumpičkou aplikovat jeden střik testovací kapaliny do každé sti na misce.
Opatrně promíchat a mírně naklonit.
Určit výsledky z každé tvrtě viz. barevné schéma na zásobníku testovací kapaliny.

č

čá

č

TEST MLÉKA
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OPLACHOVÁNÍ A DEZINFEKCE
VEMENE

EUTERWASCH:

Prostředek na omývání a dezinfekce vemene.
dva střiky dávkovací pumpičkou na 10 litrů vody. Poté

umýt prací textilní nebo jednorázovou utěrkou namočenou v pracov-
ním roztoku s teplotou do 45°C.

Dávkování:

Prostředek je možné aplikovat napěňováním
v koncentraci 10%, tj. jeden střik dávkovací
pumpičkou přímo do napěňovacího aplikátoru
a doplnit vodou.

V případě použití pracích utěrek
používejte vždy jednu utěrku na jedno
zvíře. Výrazně snížíte riziko přenosu
bakterií z nemocných zvířat na zdravé.
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OŠETŘENÍ VEMENE PO DOJENÍ

BARIERE DIP:

Prostředek na bázi kyseliny mléčné. Aplikuje se ponořením struku
do neředěného prostředku do hloubky přibližně dva cm, bezprostřed-
ně po dojení. Na ošetřeném struku vytváří několik hodin hustý
ochranný film, s viditelným červeným zbarvením.

CHLORHEXIDIN FILM DIP:

Prostředek na bázi Chlorhexidinu. Aplikuje se
ponořením struku do neředěného prostředku
do hloubky přibližně dva cm, bezprostředně
po dojení. Na ošetřeném struku vytváří
několik hodin hustý ochranný film, s viditel-
ným zbarvením. Usmrcuje všechny druhy
původců mastitid (bakterie, viry, kvasinky,
plísně a spory).

Prostředek použít v případě zhoršeného

zdravotního stavu zvířat nebo zvýšené citlivosti

ošetřovatelů na jod.
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DOPPEL FILM DIP:

Prostředek použít v prostředí zvýšeného

bakteriálního zatížení a zhoršeného

zdravotního stavu zvířat.

Prostředek na bázi speciálního
typu jodu (nonoxinol-9, jod).
Aplikuje se ponořením struku
do neředěného prostředku do
hloubky přibližně dva cm,
bezprostředně po dojení. Na
ošetřeném struku vytváří
několik hodin hustý ochranný
film, s viditelným červeno-

hnědým zbarvením. Usmrcuje
všechny druhy původců mastitid
(bakterie, viry, kvasinky, plísně a
spory).

DOPPELDIP:

Prostředek použít v případě velkých a opakují-

cích se problémů (mastitid).

Prostředek na bázi speciálního typu
jodu (nonoxinol-9, jod). Aplikuje se
ponořením struku do neředěného
prostředku do hloubky přibližně dva
cm, bezprostředně po dojení.
Na ošetřeném struku vytváří několik
hodin hustý ochranný film, s viditelným
červeno-hnědým zbarvením. Speciální
konzistence má rychlý a hloubkový
účinek. Usmrcuje všechny druhy původ-
ců mastitid (bakterie, viry, kvasinky,
plísně a spory).

OŠETŘENÍ VEMENE PO DOJENÍ
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OŠETŘENÍ VEMENE MASTMI
BEZ OCHRANNÉ LHŮTY

EUTERGEL:
Gelový, rozdojovací balzám s rostlinnými oleji. Pomáhá při
horečce, zánětu a otoku, především po otelení. Podporuje
zvýšení produkce mléka rozšířením mléčných kanálků,
působí antistresově.

nabrat gel do dlaně a důkladně vmasíro-
vat na postižené místo.
Pracovní postup:

Zánět po otelení (krvavé mléko)

U dojnic s otokem vemene provádět masáž několikrát denně.

Proniká hluboko do kůže, chladí a prokrvuje postižené místo, čímž
pomáhá léčit zánětlivé procesy ve vemeni. Regeneruje mléčnou tkáň
při zánětlivých procesech.

ENSBONA BLAU PLUS:

Vločky v mléce – začínající mastitida

Pracovní postup: důkladně vmasírovat na postižené místo
podle potřeby i několikrát denně.
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OŠETRENIE VEMENA MASŤAMI
BEZ OCHRANNEJ DOBY

MINT PLUS:
Silně chladivý, vysoko účinný balzám. Dokáže snížit horečku až
o 3,5 °C u vemene, kloubů, svalů lach.
Obsahuje 35% japonského peprmintového oleje.

vmasírovat asi 10ml (jednu polévkovou
lžíci) na postižené místo. Proces opakovat 2-3 dny,
případně více do zlepšení stavu.

, š

Pracovní postup:

Horečnaté stavy vemene, kloubů a šlach

DRACHENBLUT - WUNDSPREJ:
Sprej na rány se silným výtažkem z dračí krve
(velmi hořký), s rychlým hojivým účinkem postižených míst.
Extrémně hořká chuť zabraňuje kanibalizmu.
Sprej se aplikuje dvakrát až třikrát denně
do zlepšení stavu.

Zapařené vemeno, kastrační a těžko se hojící rány, ekzémy

MELKSALBE:
Tuk na ošetření vemene s přidaným zinkem a  alantoinem.
Chrání vemeno před popraskáním a nepříznivými povětrnostními
vlivy – zimou, větrem, sluncem. Je vhodný na ošetření vemene
po ručním i strojním dojení.

nanést přiměřené množství
na vemeno, v zimním období nanést silnější
vrstvu jako ochranu před chladem, větrem.

Pracovní postup:

Popraskané a vysušené vemeno
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OŠETŘENÍ PAZNEHTŮ

Působí hloubkově, okamžitě.
Účinný dezinfekční prostředek
na ošetření paznehtů,
s barevným indikátorem (změ-
na modré barvy na hnědou).
Na paznehtech vytváří dlouho-
době antibakteriální, hydro-
ochranný obal. Paznehty
intenzivně vyčistí a proniká
do nejmenších struktur. Může

být použitý při teplotách až
do 0°C (do zámrazu) Neobsahuje
formaldehyd a těžké kovy, proto
může být likvidovaný s hnojem
a v bioplynových stanicích.

KLAUEN SPRINT:

Použití:
0,8% roztok, do bazénů s dobou stání 15-20min., 1X týdně
2% roztok, v průchodných vanách, 1X týdně
přímým postřikem na paznehty v ředění 1:6

Účinnost na mikroorganismy Enterococcus hirae, Proteus vulgaris,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Dichelobacter
nodosus, Trueperella pyogenes, Fusobacterium necrophorum.
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SANITACE A DEZINFEKCE
DOJÍCÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

eimü 30:

Speciálně vyvinutý pro mezidezinfekci
dojícího zařízení. Přerušuje infekční
řetězec mezi zvířaty. Jodový prostředek
s barevným indikátorem znečištění
pro použití za studena.

Dezinfekce: aplikátorů, strukových násadců, utěrek, gumových částí nářadí,
součástek, zařízení, v koncentraci 1%.
plošná dezinfekce ve stáji, boudy pro telata 1-3%.

Účinně likviduje bakterie, kvasinky, plísně, viry a spory

FERDEI ROX:

Čištění a dezinfekce konví, potrubí, gumových a plastových součás-
tek, nádrží, podlah, stěn, za studena. Odstraňuje tuky, mastnotu,
zároveň mléčný, vodní kámen, dezinfikuje. Znečištěná místa zvýrazní
lutě-červeným zbarvením. Obsahuje speciální, velmi rychlou jodo-

vou dezinfekci, účinnou do 1 min.
ž

Použití:

pro každodenní ištění použít 0,5% roztok, při vyšším
znečištění 1%, za studena, max do 45°C.
Aplikovat ve spreji nebo cirkulací v potrubí i nádrži.

č

č

Účinně likviduje bakterie, kvasinky, plísně, víry, spory.
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ČIŠTĚNÍ APLIKÁTORŮ
(PŘED A PO DOJENÍ)

Aplikátory před opětovným naplněním je nezbytné důkladně vyplách-
nout, zbavit hrubých nečistot

PROPLACH POTRUBÍ

ASiRAL AC:

ASiRAL S:

(alkalický)

(kyslý)

Prostředek na čištění a dezinfekci potrubí, mléčných tanků, konví,
na bázi aktivního chloru. Pracovní koncentrace 0,5%.

ištění potrubí od mléčného a vodního kamene. Pracovní koncentrace
0,5%.
Č

ČIŠTĚNÍ PODLAH, STĚN DOJÍRNY
(ASiRAL SRC, NEWFOAM S, SAN CA, CSP)

Pracovní postup:

Pracovní postup:

ištění podlah,
stěn, pěnou. Odstraňuje tuky,
mastnotu, výkaly a zároveň
dezinfikuje.

stěny oplách-
nout – navlhčit, nanést pěnu
pomocí tlakového zařízení
v koncentraci 5 – 10% nechat
působit 15 – 20min., oplách-
nout vodou.

Odstraňuje vodní kámen a rez,
pěnou.

stěny oplách-
nout – navlhčit, nanést pěnu
pomocí tlakového zařízení
v koncentraci 5 – 10% nechat
působit 15 – 20min., oplách-
nout vodou.

ČASiRAL SRC: ASiRAL NEWFOAM S:
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PROPLACH MLÉČNÉHO TANKU

ASiRAL AC:

ASiRAL S:

(alkalický)

(kyslý)

Prostředek na čištění a dezinfekci potrubí,
mléčných tanků, konví, na bázi aktivního
chloru. Pracovní koncentrace 0,5%.

ištění potrubí od mléčného a vodního
kamene. Pracovní koncentrace 0,5%.
Č
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ŘEŠENÍ PRO JEDNOTLIVÉ SITUACE

ZASUŠENÍ KRAV

Aktivní ochrana struku v období stání na sucho. Prodyšný ochranný
film vydrží 7-10 dní. Aplikujeme v den zasušení ihned po zavedení
antibiotik, struky krátce ponoříme do neředěného prostředku
do hloubky 2 cm.

DRY-DIP:

FILTRÁCE MLÉKA

Rukávové filtry o rozměrech:
622 x 57
455 x 57

filtr KALF:

PLOŠNÁ DEZINFEKCE STÁJOVÝCH PROSTORŮ

Rychle působící (do 1 minúty) dezinfekční prostředek s barevným
indikátorem na bázi jodu. Byl vyvinutý speciálně pro použití
za studena. Max do 45°C. Účinně likviduje bakterie, kvasinky,
plísně, viry, spory.

eimü 30:

Použití:
plošná dezinfekce ve stájích, boudy pro telata 1-3%.

ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ, DEZINFEKČNÍ BRODY

Aplikace:
Granulovaný, pomalu rozpustný prostředek

do kanalizačních vpustí nasypat 50-100g (půl až celý lek), zalít
malým množstvím vody tak, aby prostředek zůstal působit v potrubí
a nechat působit, pokud je to možné i několik hodin (např. na konci
pracovní směny, v noci apod.)

do dezinfekčních brodů dávkovat 1kg chlornanu na 100 litrů vody,
prostředek je účinný 8-12 hodin.

šá

CHLORNAN VÁPENATÝ 45%:
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