IodoFence™
barierowy środek do dezynfekcji
strzyków po doju
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IodoFence™
Najnowsze technologie

Zapalenie wymienia (mastitis) jest jedną z najczęstszych
i najbardziej kosztownych chorób krów mlecznych.
Infekcja ta powodowana jest działaniem bakterii chorobotwórczych znajdujących się na skórze strzyka.
Prawidłowa dezynfekcja poudojowa znacznie obniża ryzyko
infekcji i redukuje poziom komórek somatycznych.
Kiedy należy stosować IodoFence™?
IodoFence™ jest preparatem polecanym w profilaktyce mastitis. Należy go
stosować regularnie po każdym doju. Szczególnie zalecany jest:
• Po zmianie warunków utrzymania (nowe miejsce, wzrost wilgotności)
• U krów wysoko wydajnych szczególnie podatnych na mastitis
• W okresie zasuszania

IodoFence™
- Barierowy środek
do dezynfekcji strzyków.
Najlepsza ochrona strzyka
Dlaczego IodoFence™ jest tak
skuteczny?
IodoFence™ to jodowy środek nowej generacji
do poudojowej dezynfekcji strzyków.
Ma bardzo silne właściwości bakteriobójcze - zabija 99% bakterii, grzybów
i wirusów w ciągu zaledwie 15 sekund. IodoFence™ ma dużą ilość jodu wolnego - substancji, która faktycznie dezynfekuje.
W przypadku stosowania IodoFence™ nie ma ryzyka uodpornienia się bakterii. IodoFence™ pozostawia na strzyku wilgotny i elastyczny film, który blokuje bakteriom dostęp do kanału strzykowego.

Najnowsze technologie
W IodoFence™ zastosowano 3 najnowsze technologie: I-Tech, ACT i technologię barierową. Dzięki temu IodoFence™ działa długo po doju, gdyż kontakt
z wilgocią ponownie uruchamia właściwości dezynfekujące preparatu.
Technologia ACT gwarantuje, że IodoFence™ idealnie dociera do wszystkich
załamań skóry strzyka i dezynfekuje go na całej powierzchni. Gęstość preparatu jest tak dobrana, by mógł on dotrzeć do wszystkich miejsc, jednocześnie
tworząc film. Preparat jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt - nie przenika do
tkanek.

Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu
IodoFence™ jest środkiem gotowym do użycia i łatwym w zastosowaniu. Jest
dobrze widoczny na strzyku, co ułatwia kontrolę jego stosowania. Przed kolejnym dojem strzyki należy umyć. IodoFence™ jest środkiem oszczędnym
w stosowaniu. Doskonale przylega do wymion, nie ścieka, lecz tworzy cienki
i elastyczny film. IodoFence™ to również produkt stabilny, co gwarantuje
pełną jego skuteczność przez cały okres przydatności do użycia.

IodoFence™
- profesjonalny preparat
barierowy
po doju.
aa
Zawiera 3 najnowsze
technologie:

Technologia ACT
- doskonałe nawilżenie
i zmiękczanie skóry strzyków

Technologia I-TECH
- szybkie tempo likwidowania
patogenów i przedłużone
działanie biobójcze preparatu

Technologia barierowa
- długotrwałe zabezpieczenie
strzyków, dobra widoczność,
doskonałe przyleganie
do strzyka

IodoFence™ to preparat nowej generacji.
Doskonale zabezpiecza strzyki przed działaniem
patogenów powodujących mastitis.

