VALIANT

EVERYDAY
Mi a Valiant Everyday?

Valiant

Olyan azonnal használható tőgyfertőtlenítő,
amely alkalmazható fejés előtt és fejés után is.
A kiváló bőrkondícionálás és a hosszú hatásidő
kombinációja ideálissá teszik a nagy állományokban történő mindennapos használatra.

ANTIBAKTERIÁLIS
HATÁSMECHANIZMUS...
Olyan összetételű tejsav formulával rendelkezik, ami hosszabb hatásidőt eredményez
(lásd a 3. ábra).

3. ÁBRA:
A HATÉKONYSÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA

TM

Tőgyápoló termékcsalád minden
fejéstechnológiához

A legkiválóbb védelem a
hosszúéletű tőgyekért

• A Lactic Acid System azonnal hat, amint az
Everyday a bimbóra kerül és antibakteriális
védelmet nyújt nyolc órán keresztül.
• Az Everyday kimagaslóan ellenálló a szerves
szennyeződésekkel szemben. Még 20%-os
trágya-, tej- vagy talajszennyeződés mellett
is hatékony.

A Valiant termékekkel kapcsolatos további
információkért forduljon
hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

BŐRKONDÍCIONÁLÓ
TULAJDONSÁGOK...
A jó bőrkondíció fenntartása alapvető a
környezeti eredetű fertőzések megelőzéséhez.
Az Everyday kiegyensúlyozottan nyújt megfelelő antibakteriális hatékonyságot és kiváló bőrkondícionálást. Az Everyday 18% bőrkondícionálót tartalmaz, amiből
• 15% bőrpuhító, ami képessé teszi a bőrt
arra, hogy a lehető legtöbbet megtartson a
saját nedvességéből
• 3% olyan nedvességmegkötő alkotórész,
ami a környezetből megkötött nedvességet
juttatja a bimbó bőrébe.

A Valiant Everyday
200- és 1000 literes
kiszerelésben kapható,
kifejezetten egy
permetezésre előállított
termék, ami hagyományos fürösztőként is
használható.
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Európában állategészségügyi biocid
termékként, tőgyfertőtlenítőként bevezetve,
a 98/8/EK irányelvnek megfelelően.
BIZONYÍTOTT FERTŐTLENÍTŐ HATÁS
(5 log redukció = 99.999 %)
akár teljes tej jelenlétében is:

Streptococcus uberis,
Staphylococcus aureus,
Escherichia coli,
Coagulase negative
Staphylococci
Prototheca zoopfi
Pseudomonas aeruginosa,
MRSA,
Salmonella typhimurium,
Salmonella enteritidis,
Salmonella montevideo
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KONCENTRÁLJON A

FOAM-ACTIVE
Egy olyan fertőtlenítő termék, amelyet kifejezetten előfertőtlenítésre terveztek. A hab sokkal
hatékonyabb, mint a folyadék, ezáltal kiválóan
és mindig megbízhatóan tisztít, fertőtlenít.

• A megfelelő tapadása segíti a szer bimbón
maradását, így azonnal hatni kezd, amint a
bimbóra kerül.

• A megfelelő előkészítés gyorsabb tejleadást, rövidebb
fejési időt, valamint több tejet eredményez
(lásd a diagrammot)
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A Valiant Foam-Active 20 literes
kiszerelésben kapható és a legtökéletesebb termék a tőgybimbók előfertőtlenítésére és tisztítására.
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Európában állategészségügyi biocid
termékként, tőgyfertőtlenítőként bevezetve,
a 98/8/EK irányelvnek megfelelően.
BIZONYÍTOTT FERTŐTLENÍTŐ HATÁS
(5 log redukció = 99.999 %)
akár teljes tej jelenlétében is:

Teljesebb
kifejés
Nagyobb fejt
mennyiség

Kevesebb horzsolás,
sérülés a bimbókon
Egészségesebb tőgybimbók

Magasabb jövedelmezőség

• A bimbón lévő baktériumszám drámai csökkenése, ami
segít megelőzni a fejés közbeni fertőződéseket.

SPECIÁLIS KLÓR-DIOXID...

• Széles spektrumú antibakteriális hatású
még 20% szervesanyag szennyezettség
(trágya, tej, talaj) mellett is
A Valiant Foam-Active a bimbóval történő
• 30 másodperces érintkezése közben az
apró mikrobuborékok kidurranásával folyamatosan szabadítja fel magából a jó minőségű klór-dioxidot, amellyel biztosítja az
antibakteriális hatást.

12 %-kal kevesebb
fejési idő

• Trágyától és egyéb szennyeződésektől mentes tiszta
bimbók.

• Az egyedülálló három lépcsős bőrkondícionáló rendszernek köszönhetően a bimbók
mindig puhák, símák és fejésre alkalmasak.

A Valiant Foam-Active egy speciálisan előállított
formátumú klór-dioxid molekulát tartalmaz,
amely ellenáll a nagy mennyiségű befújt levegőnek, emellett megtartja a fertőtlenítő hatását. Ez
a klór-dioxid akkor jön létre, amikor összekeverjük az 500 ml Catalyst-ot a 20 liter Base
Foam-Activot. Az így kapott formula az egyetlen,
ami kifejezetten habosításos bimbófürösztésre
készült és a bekeveréstől számított 14 napig
felhasználható.

Gyorsabb tejleadás
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Ezzel eltávolítja a bimbóból
a legmagasabb szomatikus
sejtszámú tejet, valamint lehetőséget ad a fejőnek a
tőgygyulladás észrevételére.
Ezeken felül a legjobb stimuláló a tejleadási reflex
elindítására.
A Foam-Active használatával
kiváló tisztító és fertőtlenítő
hatást érünk el. A bemártást
követően azonnal elkezd
hatni, viszont a legjobb
eredmény érdekében hagyja
a habot a bimbón 30-45
másodpercig!
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Mi a Valiant Barrier és a Versatile?
A Barrier és a Versatile tőgyfertőtlenítő termékek,
olyan antibakteriális hatóanyagok egyedi és hatékony kombinációi, melyek kilenc órás védelmet
nyújtanak.

A bimbók előzetes
stimulálása

EGY JÓ FEJÉSI RUTIN ELŐNYEI...

1. ÁBRA:
A KLÓR-DIOXID HATÉKONYABB

BARRIER ÉS VERSATILE

EGY HATÉKONY ELŐKÉSZÍTÉSI GYAKORLAT
ELŐNYEI:

Elengedhetetlen, hogy egy állandó, jó minőséget biztosító
fejési rutint vezessünk be, ami nem azt jelenti, hogy bonyolult. Kövesse az általunk javasolt 5 lépéses módszert és viseljen mindig kesztyűt. A kéz bőrének sérülései, redői rengeteg
káros baktériumot rejtenek ezért a fejőkesztyű viselése
alapvető!

MIKROBUBORÉKOS
HATÁSMECHANIZMUS...
• Ez a speciális mikrobuborékos hab bejut a
bimbó bőrének minden apró redőjébe,
ahonnan eltávolítja illetve elpusztítja a
baktériumokat.

FEJÉSI GYAKORLATRA
Egy egyszerű és hatékony fejési rutin
alkalmazása elengedhetetlen...

Mi a Valiant Foam-Active?

VALIANT

A bemártást követő 30-45 másodperc után törölje le a habot
egy egyszer használatos papírtörlővel. Ez nagyon fontos a
keresztfertőzések megakadályozása érdekében!

Ekkorra a tehénnek készen kell
állnia a fejésre és a várhatóan
nagyobb tejmennyiség leadására. A kelyhet a törlés után azonnal helyezze fel!

Fejés után...
30 másodpercen belül, ahogy a
kehely lekerült a tőgyről, fertőtleníteni kell a bimbókat valamelyik Valiant utófertőtlenítő készítménnyel (spray vagy merítés)

A Valiant Barrier kifejezetten útófertőtlenítésre készült. A Valiant Versatile ugyanazokat a kémiai
összetevőket tartalmazza, kivéve a fizikai (barrier)
védelmet. Ez azt jelenti, hogy a Versatile használható előfertőtlenítésre is, akár spray, akár hagyományos merítés formájában, alkalmas szinte minden
manapság működő rendszerben anélkül, hogy a
fertőtlenítés hatékonyságánál kompromisszumot
kellene kötni. Mind a Barrier, mind a Versatile élénk
zöld színű, így könnyen észlelhető a tőgybimbókon.

ERŐS, HOSSZANTARTÓ FERTŐTLENÍTÉS...

2. ÁBRA:
KETTŐS HATÁSÚ VÉDELEM

A klór-dioxid és a Lactic Acid System (LAStejsavkeverék) egyedi kombinációjában mindkét
alkotó azonnali erős, majd hosszantartó fertőtlenítést biztosít (2. ábra)

VÁLTOZÓ VISZKOZITÁS ÉS KAPILLARITÁS...
A két kémiai hatóanyag mellett a Barrier egy erős,
de rugalmas fizikai köpenyt is képez a bimbón.
• A változó viszkozitás miatt először úgy viselkedik, mint a folyadék, utána mint a szirup.
• Hígan folyik, ameddig felkerül a bimbóra
és bejut a bimbó felszínének minden apró
részletébe, nem hagyva lehetőséget a
baktériumoknak az elrejtőzésre.
• Azonnal sűrűsödik, amint a fürösztő kehely elhagyja a bimbót, ezáltal jobb fedést
és kevesebb veszteséget okoz.

Európában állategészségügyi biocid
termékként, tőgyfertőtlenítőként bevezetve,
a 98/8/EK irányelvnek megfelelően.
BIZONYÍTOTT FERTŐTLENÍTŐ HATÁS
(5 log redukció = 99.999 %)
akár teljes tej jelenlétében is:

• Amennyiben a fertőtlenítés 30 másodpercen
belül megtörténik a kehely leválását követően,
a kiemelkedő kapillaritás miatt egy 10 mm-es
dugót képez a bimbócsatornában, ami fizikai
és kémiai védelmet is biztosít.
• A bimbók puhák és rugalmasak maradnak,
kevesebb kontúros felülettel, ahol káros baktériumok tudnának rejtőzni.

BIZONYÍTOTTAN BŐRBARÁT
„BUS” modell teszttel alátámasztva.

A Valiant Barrier 20 literes kiszerelésben kapható.
A Valiant Versatile elérhető 20 és 200 literes
kiszerelésben is.

BIZONYÍTOTTAN BŐRBARÁT
„BUS” modell teszttel alátámasztva.
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