
Nástěnný držák

Praktický nástěnný držák z nerezavé 
oceli k přichycení na zeď v dojícím 
stání. Nádoba se může vsadit otvorem 
nahoru nebo dolů.

V kostce

• stabilní krepová utěrka, 
biologicky rozložitelná

• obsahuje ošetřující a čistící 
roztok

• struk rychle oschne

• šetrný k pokožce

• praktická nádoba s víkem

• náhradní balení jednotlivě 
hygienicky balená

• jednodušše rozložitelná v kejdě

previclean® – ošetřující péče o vemeno  

Vlhčené utěrky na jednorázové použití s extraktem  
z měsíčku pro šetrné ošetření vemena

Vlhčené ubrousky previclean® 
poskytují dojiči jednouduché řešení v 
ošetřující péči o vemeno a stimulaci 
toku mléka před dojením.

Před dojením se eliminuje výskyt 
špíny a choroboplodných zárodků, 
které se nedostanou do dojícího 
zařízení. Vlhčené ubrousky, připravené 
k použití, snižují osídlení kůže 
stryků patogeny. Jsou každodenní 
smysluplnou podporou denní hygieny 
a rutiny při dojení.

Hladké, dobře ošetřené struky 
usnadňují práci. Účinné látky 
chrání proti popraskání kůže, která 
představuje vstupní branku pro 
patogeny. 

Roztok, ve kterém jsou previclean 
vlhčené ubrousky namáčené, obsahuje 
víče látek, které pečují o kůži: glycerin, 
allantoin a aloe vera. 

Extrakt z měsíčku je již po staletí 
známý  jako účinná látka a je obsažený 
v mnoha výrobcích užívaných k 
regeneraci a péči o kůži.

Použití

Před prvním použitím: 
Otevřete ochrannou fólii od jednotlivě 
baleného náhradního balení, vložte do 
kbelíku a první ubrousek protáhněte 
skrz křížový otvor ve víku. Hotovo! 
Samozřejmě nabízíme vhodný 
praktický nástěnný držák pro zavěšení 
na zdi – viz níže.

Použití v dojícím stání: 
Očistěte struky po odstříkání mléka 
pomocí utěrek previclean®. Až do 
přiložení dojicí soupravy jsou struky 
osušené. Roztok, ve kterém jsou 
utěrky namáčené, má velmi dobrou 
snášenlivost s kůži, kůže se nevysuší.

Skladování

Balení skladujte vodorovně  
(otevírejte vrchní stranu)

Balení

Nádoba 800 utěrek 
Doplnitelná balení 3 x 800 utěrek
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Soustředění zárodků na 
vrcholku struku

Sterilní struk neexistuje.  
Očištěním na sucho se nelze zbavit 
enviromentálních patogenů v prostředí 
stáje a bakterií, které se soustředí na 
strucích. Utěrky previclean® jsou 
vlhčené v roztoku, který je šetrný k 
pokožce a  nedráždí ji. Výskyt nečistot 
a zárodků se sníží jedním utřením.

Vyjmutí utěrek

Nádoba s víkem:  
Utěrky zůstanou vlhké a čisté, 
nevyschnou.

Ošetření struků

Jednoduché použití:  
Vlhkou utěrkou previclean®  
očistěte struk krávy.

Úspěšně proti nečistotám  
a zárodkům

Snížené zatížení zárodky: 
Bakterie se nachází v každé nečistotě! 
previclean® důkladně čistí vemeno a 
snižuje výskyt zárodků.

Dobrý průtok mléka

Stimulace vemene: 
Struky rychle oschnou, průtok mléka je 
pozitivně ovlivněn.

Čisté ruce dojiče

Vedlejší účinek čištění: 
Ruce popř. rukavice dojiče jsou 
současně očištěny.

Snadná likvidace

Působivé: 
I přes opticky zdánlivě čisté struky 
zůstává na utěrce previclean® hodně 
nečistot. Utěrky je možno likvidovat v 
kejdě nebo na hromadě hnoje.

Při silném znečištění vemene/
struku doporučujeme 
předčištění sprchou na vemena.


