Nowość

1 litr

EIMÜ CHLORHEXIDIN DIP
GOTOWY DO ZASTOSOWANIA ROZTWÓR
DO POUDOJOWEJ KĄPIELI STRZYKÓW NA BAZIE CHLORHEXYDYNY
Zastosowanie:
Eimü® CHLORHEXIDIN DIP jest preparatem nowej generacji dla krów mlecznych stosowanym w profilaktyce chorób
wymienia. Ze względu na doskonały skład działa bardzo
skutecznie na patogeny wywołujące mastitis – bakterie
Gram - dodatnie, Gram - ujemne, spory, wirusy i grzyby.
Wysokogatunkowe komponenty pielęgnacyjne nadają skórze gładkość, elastyczność i odporność. Wykazuje wysoką
skuteczność działając przemiennie z preparatem jodowym
– DOPPELDIP PVP lub DOPPELDIP FILM.

Przeciwwskazania:
Brak

Skład:
Di-glukonian-chlorheksydyny, Chlorofilina-Cu, sól sodowa,
polisorbat, glicerol

Produkt Wysokiej jakości

Sposób użycia:
Gotowy do zastosowania roztwór o działaniu dezynfekcyjnym, w którym zanurza się strzyki po doju na głębokość ok.
2 cm . Preparat może być stosowany również do predippingu (forma rozcieńczona) i w formie aerozolowej.
Właściwości:
Służy do zapobiegania chorobom wymion w okresie laktacji
poprzez niszczenie patogenów wrażliwych na działanie diglukonianu chlorheksydyny. Przeprowadzone badania dowodzą wysokiej skuteczności przeciw patogenom mastitis
i redukcji infekcji powstających w obrębie wymienia.

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono
Karencja:
Nie obowiązuje
Warunki przechowywania:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.
Trwałość:
2 lata
Data produkcji:

Producent:

Dystrybutor:
P.P.H. VIT-TRA Kusowo, ul. Osiedlowa 8
86-022 Dobrcz
tel./fax 52 364 93 33, 364 93 90
www.vittra.pl

WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT

Nowość

1 litr

EIMÜ CHLORHEXIDIN FILM
GOTOWY DO ZASTOSOWANIA ROZTWÓR
DO POUDOJOWEJ KĄPIELI STRZYKÓW NA BAZIE CHLORHEXYDYNY
Zastosowanie:
Eimü® CHLORHEXIDIN FILM jest preparatem nowej generacji
dla krów mlecznych stosowanym w profilaktyce chorób wymienia. Ze względu na doskonały skład działa bardzo skutecznie
na patogeny wywołujące mastitis – bakterie Gram - dodatnie,
Gram - ujemne , spory, wirusy i grzyby. Wysokogatunkowe
komponenty pielęgnacyjne nadają skórze gładkość, elastyczność i odporność. Wykazuje wysoką skuteczność działając
przemiennie z preparatem jodowym – DOPPELDIP PVP lub
DOPPELDIP FILM.
Skład:
Di-glukonian – chlorheksydyny, Chlorofilina – Cu, sól sodowa,
polisorbat, glicerol
Sposób użycia:
Gotowy do zastosowania roztwór o działaniu dezynfekcyjnym, w którym zanurza się strzyki po doju na głębokość
ok. 2 cm.

Przeciwwskazania:
Brak
Działania niepożądane:
Nie stwierdzono
Karencja:
Nie obowiązuje
Warunki przechowywania:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Produkt Wysokiej jakości
Trwałość:
2 lata
Data produkcji:

Właściwości:
Służy do zapobiegania chorobom wymion w okresie laktacji poprzez niszczenie patogenów wrażliwych na działanie
di-glukonianu chlorheksydyny. Przeprowadzone badania
dowodzą wysokiej skuteczności przeciw patogenom mastitis i redukcji infekcji powstających w obrębie wymienia.

Producent:

Dystrybutor:
P.P.H. VIT-TRA Kusowo, ul. Osiedlowa 8
86-022 Dobrcz
tel./fax 52 364 93 33, 364 93 90
www.vittra.pl

WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT

