Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Vaikea sorkka-alueen ihotulehdus eli DD on tullut myös Suomeen
Nautojen sorkka-alueen ihotulehdus eli DD (digital dermatitis) on maailmanlaajuisesti levinnyt, tarttuva sorkkasairaus. Tauti on levinnyt varsin laajasti
myös Suomeen. DD:n akuutti vaihe on kivulias ja aiheuttaa hyvinvointiongelmien lisäksi merkittäviä taloudellisia tappioita.
DD aiheuttaa haavaumia takajalkojen
ruununrajaan, kantapallojen väliin tai
sorkkaväliin. Yleisin DD:n aiheuttaja on
Treponema-bakteeri. Taudin leviämiseen
voidaan vaikuttaa tilan toimenpiteillä
kuten, IntraHoof tuotteilla, sekä säännöllisellä sorkkanhoidoilla. Tilan hygienialla on
iso merkitys taudin leviämisessä.

Korkkiruuvi
maiset
Treponemabakteerit
tunkeutuvat
ihon alle.

Antibiootittomien, lääketieteellisesti testattujen ja
laajasti dokumentoitujen Intrahoof-tuotteiden teho
perustuu ympäristöystävälliseen kelatoituun sinkkiin
ja kupariin (molekyylit n. 25 000 kertaa hiekkajyvää
pienempiä). Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä
ja täysin antibiootittomia.
Lisätietoja www.finnlacto.fi/sorkkahoito
tai Tuomas Wilén, p. 050 5413 112

Intra Hoof-Fit
sorkanhoitojärjestelmä
1 Ehkäise
2 Suojaa
3 Paranna

 Kokonaisvaltainen




sorkanhoitojärjestelmä
Vaikuttavina aineina sinkkija kuparikelaatit
EI SISÄLLÄ ANTIBIOOTTEJA
– ei varoaikaa
Ei ympäristömyrkkyjä

Innov´ Space -organisaatio on valinnut heinäkuussa 2020 Intracare-sorkanhoitoaineet merkityksekkäimpien innovaatioiden
joukkoon nautaeläin-kategoriassa 25 vuoden ajanjaksolla.
Vuonna 2006 esitellyn Intra Hoof-fit -sorkanhoitotuotesarjan ansiosta maidontuottajat, sorkanhoitajat ja eläinlääkärit ovat voineet
vähentää antibioottien käyttöä merkittävästi.

Repiderma-ihosumute

Intra Hoof-Fit Bath -sorkkakylpy

 Sisältää kelatoitua kuparia ja sinkkiä
 Suojaa vahingoittunutta ihoa
 Nopeuttaa haavojen paranemista
 Käyttäjäystävällinen pakkaus
 Ei sisällä antibiootteja
 Voidaan käyttää ulkoisiin utaretulehduksiin, nupoutuksen

 Tehokas sorkkakylpy ryhmähoitoon
 Ennaltaehkäisevänä hoitoprotokollan mukaan
 Hellä sorkille
 Käytetään 5%:n liuoksena, veteen sekoitettuna
 Käytettäessä Intra Hoof Sorkka-allasta pysyy



jälkeiseen hoitoon ja vasikoiden napatulehduksen estämiseen
Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin (esim. Digital Dermatitis)

aktiivisena 250 läpikulkua

 Ei korroosiovaikutusta, voidaan käyttää ennen/
jälkeen lypsyrobottia ja lypsyasemaa

Intra Hoof-Fit Gel -sorkkageeli

Intra Hoof -sorkka-allas

 Käytetään akuuteissa tapauksissa
 Geeli levitetään pensselillä (purkista) tai

 Kolme helposti asennettavaa ja



varastoitavaa osaa

 Altaiden tilavuus 2 x 80 litraa
 Altaan pituus 233 cm, leveys 89 cm
 RST-keskiritilä estää 60% lannasta pääsemästä hoitoainealtaisiin
 Sijoita allas tasaiselle lattialle tai esim. levyn päälle jos käyttöpaikka

tuubipuristimella (tuubista), pestyyn ja kuivattuun
sorkkaväliin
Vakavissa tapauksissa suojaa sorkkateipillä

Intra Hoof-Fit Spray -sorkkasuihke
 Helppokäyttöinen, edullinen ja






ritiläalueella

Intra Hoof-Fit -sorkkateippi

tehokas sorkkasuihke
Sisältää samoja kupari- ja sinkkikelaatteja
kuin Intra Hoof -geeli
Suihkutetaan painepullolla suoraan sorkkaväliin
Soveltuu käytettäväksi, myös automaattisilla
sprayjärjestelmillä ja robottien sorkkasuihkeena
Ei sisällä antibiootteja
Astia 10 litraa

 Itseensä liimautuva ei tarvitse sitoa
 Ei liimaudu sorkkaan eikä karvoihin
 Hengittävä
 Tukee sidottua jalkaa/sorkkaa ja pitää hoitoaineet haavassa
 Rullassa 4,5 metriä, leveys 10 cm

Intra Hoof Matabi-sumutinpullo, 5 l

Intra Hoof-Fit -tuubiannostelija
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