Technické informace o produktu

calgodip Kamille
Dip - desinfekční a hojivý přípravek pro mléčnou žlázu
Přednosti produktu
• spolehlivě hojí a dezinfikuje
• obsahuje výtažky z heřmánku a chlorhexidin
• zvláčňuje a ošetřuje pokožku
• dlouhotrvající a voděodolná ochrana - bariéra (film)
• nízké náklady - neskapává ze struku
• neředí se

Obecný popis
calgodip Kamille je nový a velmi účinný dezinfekční a pečující přípravek nové generace na ošetření struků po každém dojení. Díky
výtažkům z heřmánku má výborné hojivé účinky. Nemusí se ředit a je připraven k okamžitému prostředí. Na struku vytváří dlouhotrvající
a nestékající bariéru. Obsah chlorhexidinu v přípravku zajišťuje dezinfekční účinnost a spolehlivé zničení mikroorganismů na povrchu
struku, které by mohly způsobit zánět mléčné žlázy.
Vysoký obsah kvalitních ošetřujících komponentů v přípravku calgodip Kamille udržuje pokožku odolnou a vláčnou i při dojení 3x
denně. Při správném použití a dodržování zásad správného dojení účinně pomáhá snížit počet somatických buněk v mléce a spolehlivě
redukovat počet zánětů mléčné žlázy.

Použití
Používejte po každém dojení pomocí správného dipovacího pohárku. Po odlití přípravku do aplikátoru
obal dobře uzavřít a uchovávat mimo dosah dětí.

Technické údaje
Vzhled

modrá tekutina

Zápach

po heřmánku

Hustota

1,03 g/vm3

Skladování

5°C - 25°C

Bezpečnost práce
Řádně nádobu po použití uzavřete.
Řádně očistěte dipovací pohárek před dalším použitím.
Nevracejte použitý roztok zpět do originální nádoby.
Uchovávejte v chladu, ale zabraňte zamrznutí (optimum +5C to 25°C)
Používejte biocidy obzvláště opatrně. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na bezpečnostním listu nebo etiketě.

Obsažené látky

chlorhexidicin, glycerin, tenzidy, lanoline, výtažky z heřmánku pravého

Informace o zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu (BL) pro tento výrobek.

Dovozce: Eurofarm systems s.r.o.
Puclice 72,
345 61 Staňkov
tel: 724 199 838
info@eurofarm.cz

Funkcí tohoto listu je poskytnout informace o použití výše uvedeného výrobku. Technické údaje obsažené v tomto
dokumentu, pokud jde o použití produktu jsou založeny na současné technické praxi a jsou vhodné pro použití v
běžných pracovních podmínkách. V případě speciálních nebo neobvyklých pracovních podmínek, se obraťte na
naše služby zákaznické podpory. Ani údaje obsažené v této publikaci, ani doporučení buď námi, nebo našimi
poradenskými službami nepředstavují právně závaznou záruku vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci,
ani určitých charakteristik. Dovolujeme si Vás upozornit v tomto ohledu na odstavec č. 5 našich všeobecných
prodejních podmínek.
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