
 Suojakalvon muodostava klooriheksidiiniin 
perustuva desinfioiva vedinkasto 

 Soveltuu käytettäväksi suihkeena

 Vetimen ihon ja pään hyvän kunnon ylläpitoon 

 Testattu tärkeimpien utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien osalta

Keno™mint SD
PEHMEÄT JA SAMETTISET VETIMET!
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Kokonaisvaltaista turvallisuutta - 
Keno™mint SD
Keno™mint SD on ainutlaatuinen desinfioiva, dipattava vedinkasto-
aine, jota käytetään osana laajempaa strategiaa maitoa tuottavien 
lehmien utaretulehduksien ehkäisyssä. Keno™mint SD tarjoaa koko- 
naisvaltaisen suojan, joka perustuu uudenlaiseen klooriheksidiini- 
glukonaattikalvon (5000 ppm) muodostavaan teknologiaan.

Keno™mint SD kestää hyvin bakteereita ja on ihoystävällinen. Se 
sisältää klooriheksidiiniä, joka on desinfioiva aine ja jolla on ainut-
laatuinen kyky kiinnittyä ihon proteiineihin, jolloin aineen antibak-
teeriset ominaisuudet vaikuttavat pitempään. Mentha arvensis (ran-
taminttu) on ainesosa, jota käytetään eläinlääketieteessä ulkoisesti 
sen analgeettisten ominaisuuksien takia silloin, kun eläimen iho on 
ärsyyntynyt tai kivuliaitten sairauksien kuten utaretulehduksen, ku-
tinan, allergian tai lihaskivun yhteydessä.
(Viite: EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal Pro-
ducts).

Testitulokset
Testattu sekä tarttuvien että ympäristöbakteerien osalta.

EN1656 vahvistaa bakterisidisen aktiviteetin olosuhteissa, jotka 
vastaavat kenttäolosuhteita.

Staphylococcus aureus Proteus vulgaris

Escherichia coli Citrobacter freundii

Streptococcus agalactiae Enterobacter aerogenes

Streptococcus uberis Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa Streptococcus bovis

Enterococcus hirae Corynebacterium bovis

Mycoplasma bovis

EN1656 vahvistaa algisidisen aktiviteetin olosuhteissa,  
jotka vastaavat kenttäolosuhteita.

Prototheca zopfii

Keno™mint SD
• Klooriheksidiini pohjainen
• Klooriheksidiini pitoisuus 5000 ppm
• 12 % ihoystävällisiä aineita (Lanolin, Glyseriini, Sorbitol)
• Mintun tuoksuinen (hyönteiset hakeutuvat pois ko. tuoksun takia)
• Kastettava ja/tai suihkutettava, käyttövalmis neste
• Soveltuu robottilypsyyn

ANNOSTUS:
Kastettaessa: 4 litraa/lehmä/vuosi
330 päivää = 4000 ml : 330 : 4 vedintä : 2 lypsykertaa = 
1,5 ml /vedin / ei tiputa, ei hukkamenekkiä
Vedinsuihkeena: 8 litraa/lehmä/vuosi: 3 ml/vedin/lypsykerta

Keno™mint SD- ylivertaiset vetimet
Kenttäkokeissa Keno™mint SD on erottunut edukseen muista vedin-
kastoista ylivertaisten vetimien vaikutuksien ansiosta. Tämä tarkoit-
taa seuraavaa (virallisesti vahvistetusti): optimaalinen vetimien ihon 
ja vetimien pään suojaus. Estää utaretulehdusta aiheuttavia baktee-
reita kulkeutumasta vetimien kanavan kautta utareeseen.

Vetimen kunnon pisteytys:  Keno™mint
Vetimen iho  Vetimen pää
Vetimen pistemäärä  Viikko

Pistemäärä  1 Pistemäärä  2 Pistemäärä  3 Pistemäärä  4

Pistemäärä  1 Pistemäärä  2 Pistemäärä  3 Pistemäärä  4
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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.

Vetimen pään arviointipisteet

Keno™mint SD, klooriheksidiinidiglukonaatti 5,0 mg/g, vedinkastoliuos karjaeläimille 
(maitokarja); 1 g sinistä liuosta sisältää: aktiivinen aine 5,0 mg klooriheksidiinidigluko-
naatti. Muut ainesosat: Glyseroli 51 mg, Allantoiini 1 mg ja E131 0,03 mg. Käyttöaiheet, 
kohdelaji määrittäen: vetimen desinfiointi, osana maitoa tuottavien karja-eläimien 
utaretulehduksen estämiseen liittyvää strategiaa. Vetimen ihon ja pään kunnon hoita-
miseen.  Kontraindikaatiot: ei saa käyttää, mikäli yliherkkyys klooriheksidiinille tai jolle-
kin muulle apuaineelle on tiedossa.  Haittavaikutukset: ei tunnettuja haittavaikutuksia. 
Tämä tuote on tarkoitettu paikallisesti iholle levitettäväksi, oleellista imeytymistä ei 
ilmene. Varoaika: liha ja sisäelimet nolla vuorokautta / maito: nolla tuntia. Myyntilu-
van 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: 12/04/11. Myyntiluvan valtuutusnumerot ovat saatavissa osoitteessa: www.
kenocow.com. Myyntilupa N° UK: Vm 22136/4002


