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For praktiske løsninger

Intra Hoof-fit SQUEEZ
Enkel å bruke for hver klauvskjærer
�
 Individuell og presis anvendelse
�
 For sunne klauver og dermis
�
 Super vedheft
�
 Gå for grønt, antibiotikafri 

SQUEEZ APPLICATION

PATENT PENDING
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For praktiske løsninger

Intra Hoof-fit SQUEEZ
Enkel å bruke for hver klauvskjærer

Klauv problemer fører til økonomiske tap opp
til € 300 / ku / år
Klauv problemer er ofte av multifaktoriell opprinnelse: 
produksjonsnivå, genetikk, miljøfaktorer, kosthold og 
biosikkerhetsstatus på gården. Ofte er fokuset bare på de 
direkte behandlingskostnadene knyttet til halthet, men i 
virkeligheten overstiger tapene dette området langt. Hos 
melkekyr faller for eksempel melkeproduksjonen betydelig, 
og intervallet mellom kalvene øker. Klauvproblemene fører 
også til mye ekstra arbeid og høye prosesseringskostnader. I 
tillegg er de ofte årsaken til tidlig utrangering. Når vi 
summerer alt sammen, kan de økonomiske tapene lett nå opp 
til 300 euro per melkeku per år.

Antimikrobiell motstand
På grunn av rikelig antibiotikabruk i veterinærsektoren, er 
antimikrobiell resistente bakterier en av de viktigste globale 
helseutfordringene i det 21. århundre. Det globale forbruket 
av antibiotika i husdyr er spådd å øke med 67% mellom 2010 
og 2030. Klauv-problemer blir ofte behandlet med antibiotika 
(tetracyklin). Dette inneholder i tillegg risikoen for at 
tetracyklinrester blir oppdaget i melken, hvoretter melken må 
destrueres. Derfor, fra forskjellige perspektiver, er alternativer 
for antibiotika en topp prioritet. Intra-klauvproduktene er et 
antibiotikafritt alternativ som har vist sin (høyere) effektivitet 
av flere vitenskapelige studier.

Intra Hoof-fit SQUEEZ
Intra Hoof-fit SQUEEZ inneholder et beskyttende dermal 
produkt for å holde klauver hos storfe og sau i optimal stand. 
Produktet har en superkonsentrert limbinding og kan enkelt 
påføres med klemflasken for å opprettholde, støtte og 
fremme sunne klauver og dermis. Den unike klemflasken 
med 2 mulige doseringshetter gjør påføring enkelt. Intra 
Hoof-fit SQUEEZ inneholder kelaterte mineraler som i 
motsetning til tradisjonelle mineraler som kobbersulfat kan 
tas opp mye lettere.

Handlingsmåte

Intra Hoof-fit SQUEEZ er tilgjengelig i:
Intra Hoof-fit SQUEEZ inneholder 715 gram.Hver boks 
med 12 flasker inkluderer: 3 presisjonsutstyrshetter, 3 
mellomstore ventiler, 6 børster.

Brukanvisning

1.  Dyrenes klauver må trimmes to eller 
tre ganger i året. Det anbefales å få 
dette gjort av en profesjonell 
klauvskjærer-spesialist.

2.  Rengjør klauven nøye, og sørg for at 
du fjerner alle gjødselspor fra 
klauven og det inter-digitale 
området, og tørk den deretter.

3.  Påfør Intra Hoof-fit SQUEEZ på 
klauven og det inter-digitale 
området. Plasser den foretrukne 
doseringshetten på flasken.

4.  I noen tilfeller er det nødvendig å 
dekke klauven med en "pustende" 
bandasje. Etter ikke mer enn tre 
dager, fjerner du beskyttelsen og 
deretter gir du en ny påføring av 
Intra Hoof- fit SQUEEZ (denne 
gangen uten beskyttelse).
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. Kelatert sink er inkludert for sin positive effekt på 
hudregenerering, mens chelated kobber opprettholder den 
hygieniske tilstanden og har hudpleieeffekter via en annen 
mekanisme: stimulering av dannelse av ny blodkar.
• Intra Hoof-fit SQUEEZ har en kompakt struktur som ikke 
renner av og danner et lag for å sikre god kontakt med 
klauv og hud.
• Feltstudier på storfe bekrefter den positive virkemåten.
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