
 

 

 

Optimaliai nagų būklei 

 Padeda ūkininkams išsaugoti sveikas gyvulių nagas  
 

 Labai veiksmingas  
 

 Gerai prilimpa prie nagos  
 

 Nekenksmingas, nei gyvuliui, nei naudotojui 
 

 Praturtintas alijošiumi 



  

 

  

 

Optimaliai nagų būklei  
Intra Hoof-fit Gelis, tirpalas, vonelės ir tvarsčiai 

Nagų ligų sukeliami ekonominiai nuostoliai dažnai pakankamai 
neįvertinami.  
Galvijų ir avių nagų problemų priežastys yra labai įvairios. Be laikymo 
sąlygų, higienos ir šėrimo, gyvulių produktyvumas, reprodukcija ir veislė 
taip pat labai įtakoja nagų ligų etiologiją. Visų pirma mus dažniausiai 
neramina gyvulių šlubavimas, bet iš tikrųjų sutrikimai yra daug rimtesni: 
pvz. melžiamos karvės turinčios nagų problemas gamina daug mažiau 
pieno, prastėja vaisingumo rodikliai (pailgėja periodai tarp veršiavimosi) 
padidėja mastitų rizika. Darbuotojai praleidžia daug daugiau laiko 
prižiūrint ir gydant tokias karves, išauga išlaidos gydymui ir dažnai 
apšlubusias karves tenka brokuoti. Ekonominiai nuostoliai dėl nagų ligų 
gali siekti iki 300 Eurų vienai melžiamai karvei per metus. 

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 sukurtos glaudžiai 
bendradarbiaujant su ūkininkais, veterinarijos gydytojais, nagų 
priežiūros ir gyvulininkystės specialistais. Jų efektyvumas patvirtintas 
gamybiniais bandymais. 
 
 

Intra Hoof-fit gelis 
Individualiam naudojimui 
 
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 tarpunagėse 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 liquid 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. 

 

Kai bandoje infekcinis spaudimas sumažėja, pakanka periodiškai 
taikyti Hoof-fit voneles. Šį tirpalą galima naudoti specialiose vonelėse 
-  Intra Bath  
Hoof-fit gelio ir tirpalo sudėtyje yra chelatizuotų mineralų, kurie yra 
daug efektyvesni lyginant su tradiciniais sulfatų formos mineralais. 
Chelatai geriau tirpsta ir yra daug stabilesni, neveikiami antagonistų. 
Chelatizuoti mineralai kartu su alijošiumi ir alkoholiu efektyviai veikia 
nagų ligas, o naudojant profilaktiškai užtikrina puikią nagų būklę.  

Sudėtis: 

 Alijošiaus augalinis ekstraktas  

 Alkoholis 

 Chelatizuoti mineralai  
(organiniai) 

 Odos priežiūros priemonės 

 Specialios lipnumą gerinančios medžiagos 

 
TIEKĖJAS: UAB PARTNERETAS“  
V. Maciulevičiaus g. 51, LT 04310, 
 Vilnius.  
Tel.: 8 5 2034257 

Talpyklės:  

 Tirpalas: 5 ir10 litrų 

 Tirpalas vonelėms: 
20, 200 ir 1000 litrų 

 Gelis: 330 ml 


