
  

1. 2-3 kartus metuose tvarkykite gyvulių 
nagas. Visų gyvulių nagas turi tvarkyti 
nagų priežiūros specialistai.  
 

2. Gerai nagas nuvalykite. Įsitikinkite, kad 
ant nagų ir tarpunagiuose neliko mėšlo 
likučių. Nagas gerai išdžiovinkite. 
 

3. Ant nagos ir tarpunagio šepetėliu 
užtepti Hoof-Fit gelio. 
 

4. Hoof-Fit gelis yra ypač koncentruotas ir 
pasižymi labai geru lipnumu, todėl jis 
išlieka efektyvus 4-5 dienas.  
 

5. Labai rimtų pažeidimų atvejais, 
rekomenduotina nagas tvarstyti ir 
daugiausiai po 4 dienų tvarstį reikia 
nuimti. Pakartotinai ant nagų užtepti 
Hoof-Fit gelio (šiuo atveju tvarstyti 
nereikia). 

Intra Hoof-Fit Gelis 

Individualiam naudojimui 

 

Intra Hoof-Fit tirpalas 

Naudojamas gyvulių grupėms 

 

1. Gyvulius pririšti prie šėryklų grotelių. 
 

2. Švariu vandeniu nuplauti nagas ir 
tarpunages. 
 

3. Paruošti tirpalą: 50% Hoof Fit tirpalo ir 
50 % vandens. 
 

4. Naudojant žemo slėgio purkštukus iš 
užpakalinės nagos pusės ant nagos ir 
tarpunagio gerai užpurkšti Hoof-Fit 
tirpalą.  
 

5. Pirmuosius 3 kartus naudoti 50% 
tirpalą; vėliau kartą per savaitę nagas ir 
tarpunages purkšti 20% tirpalu. 
 

1. Groteles uždėti ir įspausti į abiejų  

vonelių bėgiukus. Groteles koja gerai 

įspausti ant vonelių. Įsitikinti, kad 

grotelės gerai pritvirtintos prie 

vonelių . 

 

Kaip naudoti Intra Bath ir 

Hoof-Fit Bath: 

 

2. Į voneles pripilti bent 15 cm vandens. 

(Kiekvienos vonelės talpa maždaug – 

80 litrų). Į vonelę įpilti po 4 litrus 

Hoof-Fit Bath tirpalo (tokiu būdu 

paruošite 5% tirpalą). 

 

3. Per vonelę praėjus 250 karvių, 

rekomenduojama tirpalą keisti.  

 

4. Išimkite groteles, išpilkite vonelių 

turinį. 

 

5. Intra Bath vonelę lengva 

sandėliuoti. Paprasčiausiai groteles 

įdėkite į viena vonelę ir uždenkite 

kita vonele.  

 



 

Intra Hoof-Fit gelis, tirpalas ir vonelės 

Nagų priežiūros priemonės Intra Hoof-Fit Gelis, Intra Hoof-Fit 

Liquid tirpalas ir Intra Hoof-Fit Bath vonelės galvijų ir avių 

augintojams suteikia galimybę teisingai apdoroti gyvulių nagas 

ir palaikyti jas sveikoje būklėje. Jei vis dėlto gyvulius kamuoja 

šios problemos anksčiau minėtos priežiūros priemonės pilnai 

pakeičia veterinarinius preparatus. Intra Hoof-Fit Gelis idealiai 

tinka apdorojant gyvulius individualiai. Intra Hoof-Fit Liquid 

tirpalu apdorojant gyvulių grupes geriausia naudojant žemo 

slėgio purkštuvus. Intra Hoof-Fit Bath vonelės buvo specialiai 

sukurtos profilaktiniam naudojimui. Visos šios nagų priežiūros 

priemonės buvo sukurtos glaudžiai bendradarbiaujant su 

ūkininkais, veterinarijos gydytojais, nagų priežiūros ir 

gyvulininkystės specialistais. Jų efektyvumas patvirtintas 

gamybiniais bandymais. 

Intra Bath vonelės 

Intra Bath sukurtas bendradarbiaujant kartu su ūkininkais, 

nagų priežiūros specialistais ir veterinarijos gydytojais. Intra 

Bath sudaryta iš 3 lengvai surenkamų dalių: dviejų vonelių ir 

geležinių grotelių. Lyginant su tradicinėm vonelėm Intra Bath 

PRIVALUMAI yra: 

 mažiau vonelės užsiteršia- 60% mėšlo įkrenta 
tarp grotelių, bet ne į tirpalą vonelėse. 

 ekonomiškiau – naudojant Intra Bath apdorojama 
30% karvių daugiau. Nors ir naudojant mažiau 
priemonės galima apdoroti daugiau gyvulių. 
ilgesnis priemonės veikimo laikas – visos karvės 
vonelėje turi žengti papildomą žingsnį.  

 trys atskiros vonelės dalys yra lengvai 
surenkamos 

 draugiška aplinkai – reikės mažiau priežiūros 
priemonės . 

 lengvai naudojama – vonelės lengvai užpildomos, 
ištuštinamos ir išvalomos. 

 Dvigubos plastikinės sienelės su 4 
rankenėlėmis  
 

 

 
Approved for Organic Farming 

 

Intra Repiderma 
Skin protection spray 

Melžiamų karvių nagų 

apsaugai 

Tešmens apsaugai 

Veršelių bambos 

apsaugai 

Apsaugai po 

nuraginimo 

Avių nagų apsaugai 


