
 Täydellinen suoja

 Rauhoittava ja ihoa hoitava vaikutus

 Erityiskoostumus

KenoTMcool SD
HUIPPUSUOJAUS PALELTUMIA JA KYLMIÄ 
TUULIA VASTAAN



Kriittiset olosuhteet talvella
Vedinten terveydestä ja maidon laadusta huolehtiminen on suu-
ri haaste ankarien talviolosuhteiden aikana. Itse asiassa ympäristö 
on talvella erittäin aggressiivinen lehmille ja erityisesti vetimille. 
Varaudu suojelemaan lehmiesi vetimiä pakkaselta.

Talviolosuhteet, kuten kylmät lämpötilat, kuivaavat tuulet, lumi ja 
kosteus aiheuttavat vakavia vaurioita vetimen iholle. Kaikki nämä 
parametrit yksinään tai yhdessä mahdollistavat repeämien, haa-
vaumien ja paleltumavammojen muodostumisen.

Kun vetimet ovat vaurioituneet, kaikki mikro-organismit voivat 
hyödyntää näitä haavaumia ja aiheuttaa utaretulehduksen.
Talvella on parempi ottaa huomioon lämpötilan lisäksi myös kyl-
mä tunne, joka on lämpötilan ja tuulen yhdistelmä.

*J. K. RENEA U, Department of Animal Science,
University of Minnesota, St. Paul.
“Cold Weather Teat Dipping” (Vedinten kastaminen kylmällä ilmalla)

URL: www.ansci.umn.edu/dairy/dairyupdates

Hyvän tuotannon mahdollistamiseksi on vetimet tästä syys-
tä käsiteltävä kosteuttavalla ja parantavalla, vedinten kuntoa 
edistävällä vedinkastolla ja utaretulehdusriskiä vähentävällä 
desinfiointiliuoksella.

Keno™cool on oikea ratkaisuliuos si-
nulle!
Keno™cool SD on erinomainen kastoaine tai suihke talvella an-
kariin sääolosuhteisiin. Se sisältää kaikki talvella käytettävän 
vedinkastoaineen tärkeät ominaisuudet:

• Keno™cool SD on desinfioiva dodekyylibentseenisulfo-
nihapon ja alkoholin ansiosta. Keno™cool  on osoittanut 
tehonsa eurooppalaisten normien EN 1040 ja EN 1656 
mukaisesti. EN 1656 ja EN 7040 vahvistavat bakterisidisen 
tehon kenttäolosuhteita vastaavissa olosuhteissa (raskas 
orgaaninen kuormitus). Testattu sekä tarttuvien että ym-
päristön bakteerien osalta.

• Kolibakteeri
• Staphylococcus aureus (keltakokki)
• Streptococcus uberis
• Pseudomonas aeruginosa
• Proteus vulgaris
• Enterococcus hirae

• Keno™cool SD suojaa vetimiä jäätymiseltä hydroalkoholisen 
ja vesipitoisuudeltaan alhaisen koostumuksen ansiosta.

• Keno™cool SD rauhoittaa ja tuoksuu hyvältä minttuöljyn an-
siosta.

• Keno™cool SD muodostaa erittäin tehokkaan parantavia öl-
jyjä ja kosteuttavia aineita sisältävän ohuen kalvon. Kalvo 
antaa hyvän suojan vetimille paleltumia vastaan.

• Keno™cool SD -aineen kulutus lehmää ja vuotta kohti on al-
hainen, myös talvisaikaan.

• Keno™cool SD -valmistetta voidaan säilyttää jopa -30 °C:ssa.

Tuulen kylmentävä vaikutus altistuneelle iholle
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Jäätyneet vetimet epätodennäköisiä 

Jäätyneet vetimet mahdollisia 

Vetimet jäätyvät, jos ne altistuvat pitkään 
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Hygienia on terveyttä. Hygienialla on ratkaiseva merkitys ravintoketjussa, maatilalta ruokapöytään. Me CID 
LINESilla teemme hygieniatyötä. Yhdistämme 360 asteen ratkaisut asiakaskohtaiseen neuvontaan.  Pyrimme 
korkeimpaan palvelutasoon ja panostamme jatkuvaan innovointiin.  Näin autamme kumppaneitamme kes-
kittymään olennaiseen: pitämään liiketoimintansa kannattavana, vakaalla pohjalla ja ennen kaikkea terveenä.  
Sillä hygienia on terveyttä ja terveys tarkoittaa parempaa hyvinvointia kaikille.


