DEZINFEKÈNÉ PRÍPRAVKY NA
O ETRENIE PAZNECHTOV

KLAUCID
Dezinfekèný a o etrujúci roztok na paznechty
Pou itie

Prínos

Preventívne kúpele paznechtov

Kombinácia úèinných látok zaruèuje
spevòujúci, silný a dlhotrvajúci
dezinfekèný úèinok

Priechodové bazény v ma taliach
Dezinfekèné roho e
Dezinfekcia kolies motor. vozidel
Dezinfekcia gumových èi iem
v dezinfekèných brodoch.

Nièí choroboplodné anaeróbne
zárodky spôsobujúce hnilobu
Dermatitis digitalis
Jednoduchá aplikácia, etrný
k materiálom
Úèinok aj pri nízkej teplote (4OC)

Balenie

10 kg

Úèinná látka
Formaldehyd 19,9g ; Glutaraldehyd 5g
a Didecyldimethylammoniumchlorid 5g

Aplikácia

Klaucid / voda

dezinfekèný kúpel v dezinfekènej vani
baktérie
anaeróbna hniloba paznechtov - dermatitis digitalis
plesne
obalené vírusy
neobalené vírusy
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KLAUSOL
Dezinfekèná a o etrujúca tinktúra na paznechty

Balenie

250 ml, 1000 ml

Pou itie

Prínos

Tinktúra na kyslej báze na lokálne
o etrenie ko e a rohoviny v oblasti
paznechtov postihnutej infekènými
ochoreniami.
Zmes anorganických a organických
kyselín na lokálne o etrenie
dermatitíd.
Napadnuté a nekrotické tkanivo
prípravok spáli a dochádza k
zahojeniu.

Ve¾mi dobrý dezinfekèný úèinok
- vïaka nízkemu PH spo¾ahlivo
likviduje pôvodcov ochorenia
Na ¾ah ie a stredne a ké formy
spravidla postaèuje jedna aplikácia
Prípravok na priame pou itie
Jednoduchá aplikácia
Vysoký úèinok u pri prvom pou ití
robí prípravok ve¾mi výhodným

Aplikácia
Úèinná látka
Zmes anorganických a organických kyselín

U klinicky chorých zvierat je potrebné postihnuté miesto pred aplikáciou tinktúry
èo najlep ie vyèisti a vysu i. Následne nastriekame alebo tetcom nanesieme
dostatoèné mno stvo tinktúry. Aplikáciu zopakujeme po 3-4 dòoch. Postihnuté
miesto nie je vhodné preväzova obväzom.
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DEZINFEKÈNÉ PRÍPRAVKY NA
O ETRENIE PAZNECHTOV

DESICAL SENSITIVE
Prípravok na lokálne o etrenie paznechtov
Pou itie

Balenie

Prínos

Prípravok na preventívne lokálne
o etrenie postihnutých zvierat,
(napr. v dojárni alebo po úprave
paznechtov.)

Výrazne redukuje výskyt infekèných
ochorení ko e v okolí paznechtov
a na paznechtoch (hniloba,
dermatitídy, nekrobacilózy)

Produkt je na prírodnej báze s ve¾mi
jemnou truktúrou, silne alkalický
(pH = 12,4) èím vytvára prostredie
nevhodné pre pôvodcov
patogénnych ochorení paznechtov
a ko e, ktoré vysu uje a dezinfikuje.

Vytvára silne zásadité prostredie,
v ktorom patogény nemajú iadnu
ancu pre i
Dermatologicky testovaný,
bezpeèný pre ¾udí aj zvieratá

5 kg
Aplikácia

Úèinná látka
Zmes silne zásaditých minerálnych látok

Suspenziu na natieranie pripravíme rozmie aním produktu s vodou v pomere 1:0,6
(5 kg produktu s 3 litrami vody) Natierame ko u v oblasti paznechtov Zarobený
prípravok je mo né pou íva dlh iu dobu, skladujeme ho uzatvorený a pred
opätovným pou itím ho premie ame Aplikujeme pri akútnych prípadoch 3 4 dni
po sebe, preventívne 1x do tý dòa.

DESICAL PLUS
Suchý kúpel paznechtov a hygiena podstielok

Balenie

5kg, 25kg, 1000kg

Úèinná látka
Zmes silne zásaditých minerálnych látok

Pou itie

Prínos

Produkt na prírodnej báze s ve¾mi
jemnou truktúrou a vysokou
rozpustnosou vo vode. Je silne
alkalický (pH=12,4) a vytvára
prostredie, v ktorom patogény
nemajú iadnu ancu pre i.

Úèinne a cielene pôsobí proti
patogénnym baktériam z prostredia
vrátane pôvodcom nekrobacilóz,
mastitíd, dermatitíd a paznechtovej
hniloby

Zni uje infekèný tlak v prostredí
a pôsobí preventívne pred vznikom
ochorenia paznechtov.

Vysu uje rohovinu paznechtu a po
jej jadro, zároveò je etrný ku ko i
(porovnanie s vápnom páleným
alebo haseným) èo je potvrdené
dermatologickými testami

Aplikácia

Vysoký úèinok proti infekèným
ochoreniam ko e v okolí paznechtov
porovnate¾ný s formaldehydom

Pou itie v priechodzích bazénoch
v pohybových chodbách HD (napr. za
dojáròou) ako tzv. jogurtový kúpe¾

Dezinfekèný úèinok sa výrazne
nezni uje zneèistením

Prípravok je mo né mie a s pilinami
alebo jemným pieskom v pomere 1:1,
èo zni uje jeho spotrebu

Ve¾mi nízka spotreba vzh¾adom na
viacnásobné pou itie (cez suchý
kúpel mô u kravy prechádza viac
dní po sebe)

Pred vstupom do suchého bazénu je
potrebné konèatiny navlhèi

Pôsobí aj pri nízkej teplote

Suché kúpele preventívne 1x do
tý dòa, pri vy ej prevalencii
ochorení paznechtov 3x do tý dòa
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