
 Perustuu aktiiviseen jodiyhdisteeseen 3000 ppm 

 Valumaton, desinfioiva

 Soveltuu käytettäväksi suihkeena ja kastona

Keno™din SD
PREMIUM-LUOKAN VETIMIEN HOITOON Toimittaja

Oy Teollisuushankinta TH Ab
puh. 020 765 9580

www. teollisuushankinta.fi
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Keno™din

Klassinen jodi

Keno™din avaamisen jälkeen

Kiihdytetty vakavuus 40 °C
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Keno™din SD takaa täyden turvan veti-
men ympärille
Keno™din SD:ssä on korkeampi aktiivisen jodin pitoisuus verrattuna
perinteiseen jodiin perustuviin vedinkastoihin. Utaretulehduksien
esto-ohjelmissa käytettäväksi apuaineeksi rekisteröidyn Keno™din 
SD:in pH on ihon suhteen neutraali (ärsyttämätön) ja se on korkean 
viskositeetin ansiosta valumaton. Tasainen kalvo mahdollistaa te-
hokkaan suojan ympäristön vaikutuksilta, olivatpa sitten kysymyk-
sessä bakteerit tai sääolosuhteet. Keno™din SD perustuu ainutlaa-
tuiseen jodiyhdisteeseen, joka tuottaa vakaata aktiivista jodia. Yllä 
oleva kuva esittää sekä Keno™din SD:n että klassisen jodin aktiivista 
tasoa. 

Keno™din SD: todistettua tehokkuutta 
utaretulehdusta aiheuttavia baktee-
reita vastaan
Testattu sekä tarttuvien että ympäristöbakteerien osalta.

EN1656 vahvistaa bakterisidisen aktiviteetin olosuhteissa,  
jotka vastaavat kenttäolosuhteita.

Staphylococcus aureus Streptococcus uberis

Pseudomonas aeruginosa Citrobacter freundii

Enterococcus hirae Enterobacter aerogenes

Proteus vulgaris Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli Streptococcus bovis

Streptococcus agalactiae Corynebacterium bovis

Streptococcus dysgalactiae Mycoplasma bovis

Kenodin®, 3 mg/g jodia, vedinkastoneste karjaeläimille (maitokarja); vedinkastoneste lypsykarjalle. Käyttöaiheen, 
kohdelaji määrittäen: vetimen desinfiointi osana maitoa tuottavien karjaeläimien utaretulehduksen estämiseen 
liittyvää strategiaa. Kontraindikaatiot: yliherkkyys jodille tai tuotteen muille ainesosille estää tuotteen käytön. 
Haittavaikutukset: ei tunnettuja haittavaikutuksia. Tämä tuote on tarkoitettu paikallisesti iholle levitettäväksi, 
oleellista imeytymistä ei ilmene. Varoaika: liha ja sisäelimet nolla vuorokautta / maito nolla päivää. Myyntiluvan 
haltija ja valmistaja: CIDLINES N.V., Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgia. Puh +32 (0) 57 21 78 77, Fax +32 (0) 57 21 78 
79. Sähköposti: info@cidlines.com. Käyttöohjeen päiväys: 05/03/06. Myyntiluvan valtuutusnumerot ovat saatavissa 
osoitteessa: www.kenocow.com. Myyntilupa N° UK: Vm 22136/4000

Keno™din SD tarjoaa erinomaisen  
vetimen ja ihon suojan
Keno™din SD on osoittanut pehmeytensä ja hoitavat ominaisuuten-
sa useissa Euroopassa suoritetuissa kenttäkokeissa. Alla kuvatus-
sa kokeessa Kenodin®:ia käytettiin 8 viikon ajan perinteisen 5000 
ppm:n tuotteen korvaajana. Kokeen alussa vetimen pistemäärä 
oli keskimäärin 3 ja jo 8 viikon kuluttua pistemäärä oli laskenut alle 
1,5:een.

Vetimen ihon arviointipisteet

Vetimen pään arviointipisteet

 
Keno™din SD
• Jodipohjainen
• Jodipitoisuus 3000 ppm
• 12% ihoystävällisiä aineita (Lanolin, Glyceriini, Sorbitol)
• Kastettava ja/tai suihkutettava, käyttövalmis neste
• Soveltuu robottilypsyyn

Annostus, kastettaessa:
3,5 litraa /lehmä /vuosi
330 päivää=3500 ml: 330: 4 vedintä: 2 lypsykertaa =
1,3 ml/ vedin/ ei tiputa, ei hukkamenekkiä.
      
Annostus, vedinsuihkeena:
7 litraa/ lehmä/vuosi
2,6 ml /vedin / lypsykerta
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Vetimen pää

Vetimen kunnon pisteytys:

EN1657 vahvistaa algisidisen aktiviteetin olosuhteissa, jotka vas-
taavat kenttäolosuhteita.

Prototheca zopfii
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Hygienia on terveyttä. Hygienia on merkittävä tekijä ruokaketjussa, maatilalta aina lautaselle saakka. CID LINES 
hyödyntää hygieniaa. Me yhdistämme 360-asteen ratkaisut asiakaskohtaiseen neuvontaan. Pyrimme korkeim-
paan palvelutasoon ja panostamme jatkuvaan innovointiin. Näin autamme kumppaneitamme keskittymään 
heille oleelliseen liiketoimintaan: pitämään liiketoimintansa kannattavana, ylläpidettävänä ja ennen kaikkea ter-
veellisenä. Sillä hygienia on terveyttä ja terveys takaa paremman hyvinvoinnin kaikille.


