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Tehokkaaseen vedinten desinfiointiin  
Lehmät tarvitsevat tehokasta vedinten hoitoa lypsyn 
jälkeen. Maidontuottajat haluavat vedintenhoitoaineen, 
mikä on helppoa käyttää myös normaalikäytössä sekä 
automaattisessa annostelussa. DeLaval Prima täyttää 
molemmat tarpeet.

Rauhoittaa ja suojaa 
Tärkeä osa utaretulehdusongelmien ehkäisyssä on hyvä 
vedinten kunto. DeLaval Prima rauhoittaa ja suojaa. Prima 
sisältää vetyperoksidia, mikä desinfioi tehokkaasti vetimet 
lypsyn jälkeen. Tämä auttaa suojaamaan karjaa tarttuvilta ja 
ympäristöperäisiltä utaretulehdusbakteereilta. Prima sisältää 
pehmentäviä aineita niin, että vetimet pysyvät pehmeinä ja 
hyväkuntoisina koko lypsyn ajan. 

Suihkuta tai kasta 
DeLaval Prima näkyy vetimien pinnalla lypsyn jälkeen 
tehokkaan oranssina värinä, käytetäänpä sitä suihkeena tai 
kastamalla. Hyvän näkyvyyden ansiosta voidaan varmistua 
siitä, että vetimet ovat kauttaaltaan vedinten hoitoaineen 
peitossa kriittisen ajan lypsyn jälkeen, jolloin nännikanavan pää 
on avoin.  

Vetyperoksidi 
Aktiivinen tehoaine Primassa on vetyperoksidi, jolla on erittäin 
hyvät bakteereita tuhoavat ominaisuudet. Se on todistettu 
tehokkaaksi bakteereita ja taudinaiheuttajia vastaan EN 
(European Norms) testeissä. Vetyperoksidia on pidetty 
jo vuosien ajan tehokkaana antiseptisena ja bakteereita 
tuhoavana vasta-aineena. Nuo ominaisuudet on todistettu 
arvokkaiksi ominaisuuksiksi vedinten hoitoaineissa. DeLaval 
Primaa on saatavana 20, 60 ja 200 litran astioissa.

Pehmeä, hellävarainen hoito 
DeLaval Prima sisältää 10 %:ia pehmentäviä aineita, millä 
varmistetaan että vedintenhoitoaine hoitaa hellävaraisesti 
vedinten ihoa. Se pitää vetimet hyvin kostutettuina ja 
vastustuskykyisinä ympäristöperäisiä taudinaiheuttajia vastaan. 

Hyväksytty myös luomutuotantoon 
DeLaval Prima on yksi DeLaval hygieniatuotteista, 
mikä on hyväksytty vedinten hoitoaineeksi myös 
luomumaidontuotantoon.  

Hyväksytty automaattilypsyyn  
DeLaval Prima soveltuu hyvin pihattoon sekä parsinavettaan, 
sekä suihkeeksi että kastamiseen. Prima peittää vetimen 
pinnan hyvin kauttaaltaan. Primaa suositellaan myös VMS 
automaattilypsyyn sen erinomaisten suihkeominaisuuksiensa 
vuoksi. Se näkyy selvästi, on juoksevaa eikä tuki 
automaattisen annostelijan tai suihkepistoolin suuttimia. 

Suihkeominaisuudet testattu 
Prima vedinten hoitoaine leviää tasaisesti suihkeena 
käytettäessä kauttaaltaan vedinten pinnalle estäen 
tehokkaasti bakteerien pääsyn vetimen sulkijalihaksen ohi 
vedinkanavaan. Teknisten suihke-ominaisuuksien laatu 
sekä vedinpehmennysaineet suojaavat yhtä hyvin sekä 
laitteistoa että eläintä: Prima ei tuki suihkuttamiseen käytetyn 
laitteen suuttimia. Tämä on erityisen tärkeä ominaisuus  
automaattilypsylaitteistoille.

Varastointiohjeet 

Varastoi tuote pystyasennossa alkuperäispakkauksessa  hyvin 
suljettuna. Ei saa varastoida yli 30°C:n lämpötilassa. Suojaa 
tuote jäätymiseltä ja auringon valolta. Jos tuote on jäätynyt, 
anna sen sulaa lämpimässä tilassa, sekoita tuote huolellisesti 
ravistelemalla ennen käyttöä. 

Jätteiden käsittely

Käyttämätön tuote, jätteet ja tyhjät astiat on hävitettävä 
kansallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 

Ohjeita käyttäjälle

Käyttö sallittua ainoastaan eläimille. Käytettävä ulkoisesti. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Pese kädet käytön 
jälkeen.

Tekniset tiedot

Aktiivinen tehoaine 0.5% w/w vetyperoksidi

Ihoa pehmentäviä aineita 10% glyseriini

pH 3,4-3,6

Valmistusnumero ja säilyvyysaika (kts. kanisterin kannesta)

Tehokas bakteerien tuhoamisaika 5 min

Käsittelykertojen väli Lypsyjen väli

Säilyvyys 1 v (viimeinen käyttöpvm, kts. astian kansi). 
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