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Eläinten hoito

T.nro: 7693
Pakkaus: 22 kg.

Täydellinen utarehygieniaohjelma, joka tehoaa todistetusti pa-
togeeneihin bakteereihin ja viruksiin.
Käyttövalmis aine, suihkutetaan vetimiin tai käytetään kastamalla.
Kahden orgaanisen hapon ja LSA-desinfi ointiaineen yhdistel-
mä tuhoaa bakteereja ja viruksia, ihoa hoitavat aineet pi-
tävät vetimet kunnossa ja terveinä.
Ehkäisee utaretulehdusta
HM VIR GOLD desinfi oi vetimet ennen lypsämistä ja sen 
jälkeen, siten ihossa olevat patogeeniset bakteerit eivät 
tunkeudu avoimeen vedinkanavaan aiheuttaen utaretu-
lehdusta ja kohonneita solulukuja.
Utaretulehdus voi maksaa tanskalaisen tutkimuksen mu-
kaan  n. 566 euroa/lehmä. Hinta koostuu menetetystä tuo-
tannosta ja eläinlääkintäkuluista.

HM VIR Gold
UTAREEN IHOA HOITAVA DESINFIOINTI/
VEDINKASTOAINE

Utaretulehduksen 
kustannukset 566 €
Lypsämätön maito 56 €
Vähentynyt tuotto 226 €
Eläinlääkäri 283 €

Ehkäisee valelehmärokkoa
HM VIR GOLD  tehoaa todistetusti 
(parapox-viruksen aiheuttamaan) va-
lelehmärokkoon, joka on yleistymässä 
Tanskassa. Tauti kohdistuu yleensä ve-
timiin, mutta myös uta-
reeseen. Ihmisten kä-
siin voi myös muodos-
tua lypsäjän kyhmyjä.

Hoitaa ihoa
Lypsylehmien vetimien iho kuivuu ja 
halkeilee helposti toistuvan pesun ta-
kia. Siinä ympäristössä bakteerit ja vi-
rukset voivat viihtyä. HM VIR GOLD 
suojaa ja hoitaa ihoa estäen halkeilua.

• Desinfi oi
• Puhdistaa
• Suojaa, pehmittää ja 

hoitaa ihoa
• Parantaa haavoja

• Vähentää utaretuleh-
dusvaaraa

• Vähentää valelehmä-
rokkovaaraa

• Karkottaa kärpäsiä

Ennen           Jälkeen

Maatalousammattilaiselle
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HOITOVAIKUTUS
Tehoaa 
seuraaviin:

Subkliininen
utaretulehdus  

Kliininen 
utaretulehdus  

Valelehmä-
rokko  

Haavoja 
parantava  

Pehmen-
tävä  

 Aiheuttaja: Gram- 
-bakteerit  

Gram+
-bakteerit  

Parapox
-virus  

Irrottaa kuol-
lutta ihoa  

Kolibakteerit  Listeria   Paravaccinia Lisää   uuden 
orvaskeden   
muodostumista  

Säilyttää   
ihon pin-
nan   kos-
teuden  

Pseudonomas  Streptococcus 
uberis  

Enterobacter  Streptococcus 
agalactiae  

Klebsiella  Staphylococcus 
aureus  

 

   
DESINFIOINTIVAIKUTUS
Bakteerit
EN 1656 –standardin mukaan jo 
30 sekunnin kuluttua seuraaviin:

Virukset
NFT 72-180 –standardin mukaan: 

Sienet
EN 1657 –standardin mukaan  
15 minuuttia hiivalla:

- Escherichia coli
- Streptococcus uberis
- Streptococcus agalactiae
- Staphylococcus aureus

- Ortopoxvirus 
(Valelehmärokko)

- Candida albicans

HM VIR Gold
UTAREEN IHOA HOITAVA DESINFIOINTI/
VEDINKASTOAINE
Tehoaineet
LSA®
- bakterisidi (Gram+ ja Gram-)
- vaikuttaa pehmentävästi
- irrottaa kuollutta ihoa
- vahvistaa desinfi ointivaikutusta
- vaikuttaa pehmentävästi
Kahden orgaanisen hapon yhdistelmä:
- desinfi oi tehokkaasti (ollen sekä bakterisidi 

että virusidi) ja tekee ihosta joustavamman
Propeeniglykoli: 
- säilyttää kosteutta
Tanskan Elintarviketurvallisuusvirasto on hy-
väksynyt HM VIR GOLD –valmisteen ennen 
lypsyä ja sen jälkeen käytettäväksi desinfi oin-
tiaineeksi,  hyväksyntä jnr 2010-5408-00137.
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