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Yversundhed
Basen til kvalitetsmælk og en god bundlinje.

Boxclean reducerer bakterievækst i stalde, kalvehytter og andre 
opholdssteder for kvæg. Det mindsker risikoen for smitte.
Boxclean:
•	 Indeholder Rollovit (speciel mix af naturligt kalksten i   
 pudderform) og kloramin.
•	 Desinficerer og renser hvorved de sanitære forhold for   
 dyerne forbedres.
•	 Fugtabsorberende.
•	 Forebygger ammoniaklugt og giver et behageligt miljø i   
 stalden.

•	 Ergonomisk design og 450 ml 
kapacitet.

•	 Non return teknik.
•	 Designet for korrekt rengøring og 

hygiejne.

 

HCP Dipper 
Dyp bæger.

Boxclean®

Hygiejnisk desinficerende boxpulver.

HCP Udderguard spray lotion er baseret 
på æteriske olier og tea tree olie.

•	 Forbedrer blodcirkulationen og patte  
hudlidelse.

•	 Støtter helbredelse af mastitis.
•	 Godt synlig på yveret gennem den blå  

farve.

HCP Udderguard
Forfriskende og plejende spray lotion.
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Ecolab Ioklar Multi 200 L Ecolab Oxyfoam 
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Toppen af jod produkter til 
spray eller dyp efter malkning.

•	 Perfekt rensing før malking.
•	 Blødgør patterne.
•	 Bedre mælknedlægning.

4XLA pattedyp er til beskyttelse og optimal pleje af pattehuden.

•	 Det originele klordioxide produkt med hurtig og effektiv virkning.
•	 Mikro-organismer dræbes indenfor 15 sekunder.
•	 Viskositeten har en speciel formel mod hård hud.
•	 Udbredt og hurtig forbedring af pattekonditionen.
•	 Patenteret formel med naturlige ingredienser natriumklorid og mælkesyre.
•	 Ingen risiko for resistens og ingen rester i mælken.
•	 4XLA har alle kemiske egenskaber af Uddergold dog uden den fysisk barriere.

Pattedyp til den komplette mastitisprævention, takket være en barriere mod bl.a. 
E.Coli, Strept. Uberis og Klepsiella.

•	 Det originele klordioxid produkt med barriere med hurtig og effektiv virkning.
•	 Mikro-organismer dræbes indenfor 15 sekunder.
•	 Viskositeten har en speciel formel mod hård hud.
•	 Udbredt og hurtig forbedring af pattekonditionen.
•	 Patenteret formel med naturlige ingredienser natriumklorid og mælkesyre.
•	 Ingen risiko for resistens og ingen rester i mælken.
•	 Optimal beskyttelse af dine køer og din indtjening.

Uddergold PM Vet    Pattedyp Pattespray, udviklet ved hjælp af 
den nyeste aktuelle klordioxid 
teknologi.
•	 Klordioxid: 

 - Hurtig og meget effektiv   
    virkning. 
 - Ingen resistens. 
 - Ingen rester i mælken. 

•	 Stabilt i over 24 dage.
•	 Speciel designet for 

malkerobotter, kan anvender i 
alle spay systemer.

•	 Excellent hudplejende.

HCP Omni 24/24
Premium Pattespray

Pattemiddel der steriliserer, forsegler og beskytter patterne i goldperioden.

•	 Nemt at påføre, ingen risiko for at indføre nye patogener, ligesom ved intern forsegling.
•	 Former fysisk beskyttende barriere og god synlig farve.
•	 Beskytter i op til 5 dage.
•	 Uddergold DRY reducerer antallet af goldko mastitis.

HCP malkehandsker er nitrilhandsker, til rådighed i to 
niveauer af kvalitet; standard og stærk.

•	 Komfortabel, blød og stærk.
•	 Pulverfri, virus proof og hypo-allergisk.
•	 Fåes i størrelse S, M, L, XL og XXL.

HCP Malkehandsker 
Pulverfri nitril handsker

Spraymiddel på mælkesyrebasis 
som laver en hinde på patterne. 

•	 Særlig egnet til sprayanlæg 
og malkerobotter.

•	 Blødgørende og optimal 
pattepleje (mælkesyre, 
lanolin, sorbitol, allantoin, 
glycerin og stabilatorer).

•	 Fås i 200 ltr.

LACTO-SPRAY
Desinficerende og plejende pattespray

•	 Skånsom malkning.
•	 Højere mælkeflow, som giver kortere 

malketid.
•	 Forbedrer pattekonditionen.
•	 Testet i danske besætninger.
•	  Øger robottens kapacitet.

Prosquare Pattegummi
Firkantet pattegummi

4XLA    Pattedyp

Teater Clean® 

forbehandelingsklude til en hurtig 
og effektiv forbehandling af 
patterne før malking.

•	 Renser, desificerer og tørrer på 
en gang.

•	 Biologisk nedbrydelige.
•	 Special spand som kan fås med 

ophængningsstativ.
•	 Sparer tid og arbejde.

HCP Teater Clean®

Desinficerende forbehandlingsklude

Uddergold Dry    Gold ko patteforsegling

Speciel til robotter

LACTO-SPRAY


