Produkt- og sikkerhedsdatablad for brugen af 4XLA®.
4XLA pattedyp er et tokomponentmiddel som mindsker risikoen for mastitis og reducerer celletallet.
4XLA pattedyp, der dannes ved sammenblanding af 1 del Base med 1 del Aktivator, er den 1. marts 1995,
under j.nr. 6335-90/94 godkendt af Veterinærdirektoratet som desinfektionsmiddel til brug ved
pattedypning efter malkning. Ved godkendelse er der ikke taget stilling til produktets effekt som
pattedyppemiddel. Brugsanvisning skal følges.
BRUGSANVISNING: Fyld lige dele 4XLA Base (1) og Aktivator (2) i et rent pattedyppebæger og bland/ryst
indtil farven er homogen. Der bør kun blandes til én malkning ad gangen. Pattedyppebægre bør vaskes efter
hver malkning. Det gennemsnitlige forbrug er ca. 7 ml pr. ko pr. malkning. En temperatur på ca. 20 grader
sikrer det mindste forbrug og den bedste virkning. Det bedste resultat opnås, hvis midlerne blandes 15-20
minutter inden malkningen begynder. Goldkøer bør behandles en gang i døgnet.
PÅFØRING: Omgående efter malkning dyppes mindst halvdelen af patten med 4XLA pattedyp. Lad patterne
tørre sig selv. Tør dem ikke af. Brug en friskblandet 4XLA pattedyp. Hvis produktet bliver synligt snavset,
hæld da indholdet ud og bland frisk 4XLA pattedyp. 4XLA pattedyp er uskadeligt for miljøet og kan hældes
direkte i kloakken. Luk ikke nybehandlede køer direkte ud i frostvejr, før patterne er helt tørre. Inden næste
malkning tørres patterne af med en ren malkeklud på normal vis.
OBS 1: BØR OPBEVARES FROSTFRIT. Produktet er dog stadigt virksomt, selvom det har været udsat for frost.
I givet fald skal det omrøres/omrystes grundigt inden brug.
OBS 2: Farven i blandet 4XLA falmer med tiden. Denne falmning går hurtigere når det er varmt. Falmningen
har dog ingen betydning for produktets virkning.
Et tokomponentmiddel som mindsker risikoen for mastitis hos malkekøer. Midlet er kun til udvortes brug,
som pattedyp til malkekøer.
Før anvendelse skal Base (1) og Aktivator (2) blandes.
Holdes uden for børns rækkevidde. Kun til animalsk brug.
4XLA Base (1) må kun anvendes sammen med 4XLA Aktivator (2).
ADVARSEL: Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes til rengøring af malkeanlæg/køletank. Må ikke blandes
med andre pattedyppemidler. Undgå kontakt eller opbevaring med fødevarer. Opbevares ved
stuetemperatur. Undgå stærk varme. Undgå kontakt med øjne. Hvis uheldet er ude, skyl da straks med rent
vand. Søg læge, hvis gener opstår. Beskyttes mod varme og frost. Må ikke opbevares i vedvarende kunstigt
lys eller direkte sollys.
Aktivstoffer:
Efter blanding, indeholder 4XLA 98-152 ppm klordioxyd med en pH på 2,6 (+/- 0,25).
Base (1) indeholder:
0,64 % Natrium Klorit og emulgerende stoffer med en pH på 11,75 (+/- 0,25).
Aktivator (2) indeholder:
2,64% mælkesyre, Isoprobid alkohol + fortykningsmiddel (E102) og natrium benzoat (konserveringsmiddel)
med en pH på 2,5 (+/- 0,5).
Affald: Ubrugt 4XLA pattedyp kan skylles i kloakken. Tømte beholdere må ikke genbruges og bør destrueres
efter afskylning. Base (1) bør opbevares i den originale beholder, indtil midlet er brugt.
INDEHOLDER: 20 liter. LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG.
Må anvendes i økologiske besætninger.

