Dit stærkeste værktøj i kampen mod Digital Dermatitis

Komplikation som
følge af traditionel
forbinding
Digital Dermatitis
Digital Dermatitis (DD) er et
stort problem i malkekvægsbesætninger. For køerne er DD
forbundet med smerte, hvilket
fører til forskellige grader af
halthed og har direkte indflydelse
på dyrenes trivsel.
Utallige forskningsresultater har
vist, at sygdommen har direkte
indflydelse på mælkeproduktion, reproduktion og deraf tidlig
udsættelse af koen.
Alle disse faktorer vil i sidste
ende ramme landmanden økonomisk i væsentlig grad, hvis der
ikke gøres noget ved problemet.

Behandling:
Management og behandling af det enkelte dyr har vist sig at være de
mest effektive våben i kampen mod DD.
Traditionelt har behandlingen bestået af:
- Grundig vask af klove
- Påføring af antibakterielle midler/udtørrende midler som f.eks.
salicylsyrepulver
- Pålægning af forbinding, som typisk skal sidde i 3 dage
Problemer med den ”traditionelle” behandlingsmetode
har bestået i følgende:
- Det er besværligt og tager tid at lægge en forbinding
- Salicylsyrepulver vil oftest være svært at dosere korrekt og kan være 		
sundhedsskadelig for brugeren f.eks. ved indånding
- Forbinding kan være lagt for løst – og kan falde af
- Forbinding kan være lagt for stramt – og derved give komplikationer, 		
som f.eks. sår som følge af nedsat blodforsyning
- Forbindingen kan være svær at få af koen igen

Med KRUUSE’s Hoof Gel og BOVIVET Hoof Bandage
vil vi gerne give dig det bedste
redskab til behandling Digital Dermatitis

KRUUSE Hoof Gel 38 %
KRUUSE Hoof Gel indeholder 38 %
salicylsyre, som er kendt for sine
gode egenskaber i forbindelse med
sårbehandling.
KRUUSE Hoof Gel har en lang
række fordele frem for salicylsyrepulver:
- Det er nemt at dosere
- Mindre forbrug pr. behandling
- Den sundhedsskadelige
påvirkning i form af indånding
mindskes
Varenr. 220402

BOVIVET Hoof Bandage
BOVIVET Hoof Bandage er en færdig forbinding – klar til at montere.
Den er lavet af vandafvisende materiale, der holder væske fra omgivelserne ude og er konstrueret i en form og et elastisk materiale, så
sokken bliver siddende på kloven.
Inde i sokken er der monteret et stykke forbindingsstof, hvorpå det er
meget nemt at dosere f.eks. KRUUSE Hoof Gel 38 %, når sokken er monteret. Det er endda muligt at efterdosere, ligesom det er muligt at tjekke
behandlingens virkning undervejs i forløbet. Sokken bliver siddende på,
samtidig med, at man er sikker på, at der ikke opstår komplikationer.
BOVIVET Hoof Bandage er nem og hurtig at påsætte, gør det nemt at
dosere behandling og er nem at tage af igen.
Den fås i 2 str.: Large, som passer til de fleste typer køer.
Small, som passer til kvier og små koracer.
Varenr. 220410 Small
Varenr. 220411 Large

Digital Dermatitis før
behandling

Tjek af behandling undervejs

Efter 1. behandling

Efter 2. behandling

Vejledning:

Kloven vaskes grundigt. BOVIVET Hoof Bandage monteres. Det er vigtigt, at den kommer helt op i klovspalten
og op over ”ballerne” i begge sider.

Påfør KRUUSE Hoof Gel eller 		
lignende lokalbehandling

Færdig! Forbinding tjekkes efter
3 dage.

www.kruuse.com
+45 72 14 14 14
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Instruktionsvideo
kan ses på:
http://www.youtube.com/
user/KRUUSEcom

