
PROTIMASTITÍDNÍ PLÁN

Kvalitní proplach potrubí a
Testování zvířat testem
Rychlá a účinná dezinfekce vemene před dojením
Rychlá iroko spektrální dezinfekce dojícího zařízení mezi dojením
Hloubkově dlouho přetrvávající dezinfekce vemene po dojení a
Vysoko účinný balzám na vemena
Plošná dezinfekce a čištění dojírny včetně příslušenství

š

Asiral AC Asiral S
Cell Check 3S

Euterwash
Eimu – 30

Doppeldip Doppel Film Dip
Ensbona Blau Plus

Ferdei Rox

Prostředky na dezinfekci a čištění potrubí a odstraňují všechny mikroorganismy v mléčném
potrubí a zároveň jsou citlivé k použitým materiálům.
Koncentrace je 0,5 % i při vysoké tvrdosti vody.

Nová velmi citlivá testovací sada dokáže určit aktuální stav v jakém
se nacházejí vaše zvířata. Na základě výsledků testu máte okamžitě možnost
určit zda nasadit antibiotika a nebo zda postačí alternativní léčba pomocí
speciálních mastí na vemena.

Prostředek dezinfekce před dojením usmrcuje
nejodolnější bakterie do 30 sekund. Tato dezinfekce dále čistí a ochraňuje pokožku
vemene i ruce dojičů. Lze využít jako pěna v koncentraci 10% nebo dezinfekce pracích
utěrek, případně papírových utěrek v koncentraci 1%.
Pozor voda musí být maximálně 45°C teplá.

Prostředek dezinfekce dojícího aparátu během dojení. Silný a rychlý dezinfekční záběr je testovaný
s vysokým bílkovinným zatížením. Dokáže zničit všechny patogeny do 30 sekund, přičemž je velmi šetrný
k materiálům včetně gumy. Účinná koncentrace je od 0,5% při teplotě vody do 45°C.

Prostředky na dezinfekci po dojení a obsahují
nonoxinol 9 jód – speciální farmaceutickou formu jódu s hloubkovým účinkem
a dlouho přetrvávající ochranou a dezinfekční účinností. Oba produkty zničí
všechny typy patogenů do jedné minuty.

je speciální ochranný balzám s hloubkovým účinkem. Chladí vemeno do hloubky, regene-
ruje vnitřní i vnější st vemene. Dokáže zastavit počínající infekci při těžkých mastitídách, výrazně napo-
máhá regeneraci léčeného vemene.

Prostředek je určený na čištění a dezinfekci dojírny. Dá se použít
na strukové násadce, skleněné a nerezové sti. Silná jódová dezinfekce zničí
všechny patogeny do jedné minuty.

Odstraňuje vodní kámen a organické nečistoty. Voda do 45°C.

Dokáží zvrátit i začínající mastitidní stavy !
Použít ihned po dojení.

Barevně zvýrazňuje nečistoty !
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