
 

 
• Hjelper bonden og beholde en 

god klauv helse på dyrene 

• Høy effektivitet 

• Sterk fastklebing til klauven 

• Brukervennlig 

• Med Aloe Vera for hudpleie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intra Hoof-fit Gel & Liquid 
Innhold: 
• Aloe Vera extract 
• Alkohol 
• Organisk kelaterte mineraler 
• Skinn pleie produkter 
• Spesiellt bindende virkemiddel 
 
 
Kelater 
De kelaterte mineralene i Intra Hoof-fit har vært 
spesiellt utviklet til å fremme klauvhelsen effektivt i 
en lang periode. Stabiliteten og oppløsningen av 
mineralene er mer effektiv i kelatert form enn i  
sulphat form. På denne måten, fungere mineralene 
ved optimal utnyttelse. Disse mineralene, i en 
kombinasjon med Aloe Vera og alkohol, sikrer at 
dine husdyr har sterke klauver. 
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1. Husdyrenes klauver skulle vært 
trimmet minst 2-3 ganger pr år. 
Det er anbefalt å benytte seg av 
en proffesjonell klauv trimmer. 
 

 
 
 

2. Vask klauvene godt slik at du 
er sikker på at det ikke sitter noe 
møkk på klauvene og det 
Interdigitale området. Deretter 
tørk klauven 

 
 
 
 

3.Påfør Hoof-fit Gel på klauven 
og den interdigitale området, 
bruk kosten som følger med 
boksen. 
 

4. Hoof-fit Gel er effektiv i 4-5 
dager er et resultat av den 
klebrige egenskapen. Hvis 
nødvendig,repeter etter denne 
perioden. 

5. I noen tilfeller anbefales det at 
klauver blir bandasjert. Etter 
maksimum 4 dager, fjern 
bandasjen og tilfør Hoof-fit Gel 
igjen (denne gangen uten 
bandasje). 

Intra Hoof-fit Gel 
individuell 
 

 

1. Bind dyrene til forhekken. 
 

 
2.Vask klauvene og det 
interdigitale området med vann. 

 
3. Påføres med en lavtrykk 
sprøyte, dette gir det beste 
resultatet. 

4. Sprut Intra Hoof-fit Liquid  
På baksiden av klauvene og i 
den interdigitale sonen,  
Bruk en lavtrykks sprøyte.  
Repeter hver uke. 

5. Alltid begynn med 50%  
oppsløsning. Etter en viss 
periode reduser til  20% 
oppløsning, hvis mulig. 

Intra Hoof-fit Liquid 
Komplett flokk 
 

 
Klauver forårsaker store økonomiske tap 
 
Klauver hos ku og sau er vanligvis et resultat av mange typer 
ulike faktorer. Produksjonsnivået, oppdretts metoder og avl av 
husdyr er spørsmålet, like mye som innkvarteringen, Foring og 
hygiene, spiller en viktig rolle her. Til og begynne med, ser vi 
bare lidelse hos husdyrene forårsaket av klauvene, men i 
virkeligheten er tapene mye større. Hos melkeku, feks, 
produksjonen minsker drastisk, (lengre perioder mellom 
kalvingene) De er også ansvarlig for mye ekstra arbeid og høye 
behandlingskostnader,  og de skyldes for tidlig utrangering av 
dyra. Som et resultat av alle disse faktorene, etter slike forhold 
hos melkeku kan tapene lett komme opp i kostnader på 2700 kr 
pr melkeku og år. 
 
Intra Hoof-fit Gel & Intra Hoof-fit Liquid  
 
Intra Hoof-fit Gel og Intra Hoof-fit Liquid hjelper gårdbrukeren å 
holde klauvene på kuene og sauene i god kondisjon. Intra Hoof-
fit Gel er en super konsentrert gele som er tenkt til individuell 
behandling av husdyrene. 
 
Intra Hoof-fit Liquid  er spesiellt utviklet for komplett flokk. 
Lavtrykk sprøyte er anbefalt. Disse produktene har blitt utviklet i 
nært samarbeid med storfe oppdrettere, veterinær tjenesten, 
klauv trimmere og kveg spesialister fra formiddel selskaper, og 
har vært omfattende testet i praksis 
 
Intra Hoof-fit Bad 
 
Intra Hoof-fit Bath gjør det mulig for produsentene og behandle 
klauvene til kua som videre gir en god klauvhelse på dyrene.  
 
Før bruken av Hoof-fit Bad er det anbefalt å vaske klauvene med 
vann først, eller bruk et annet hoof-fit bad med rent vann for å 
holde badet så rent som mulig. 
Bruk 3 til 5% Hoof-fit Bad (3 til 5 liter Hoof-fit Bad per 100 liter 
med vann). Bytt ut innholdet i fotbadet for hver 200 kuer som går 
igjennom fotbadet. 
 
For hele flokkens klauvhelse forebygg med behandlings 
oppløsning, bruk Hoof-fit Bad en gang pr uke. Hvis det oppstår 
store problemer på hele flokken bruk Hoof-fit Bad i 3 dager 
sammehengende til behandling av hele flokken. 
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