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For praktiske løsninger

BATHBATH

SHEEP

·Supports farmers to maintain healthy 

 and hygienic hoof conditions

·Very effective

·Strong adhesion on the hoof

·User friendly

Intra Hoof-fit
Løser dine klauvproblemer

•  Støtter bønder i å holde klauven frisk
•  Veldig effektiv
•  Sterk vedheft til klauven
•  Brukervennlig
•  Inneholder ingen formalin eller Antibiotika
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For pracktiske løsninger

Klauvproblemer medfører økonomiske tap
Klauvproblemer er ofte av multifaktorisk opprinnelse: genetikk, 
miljøfaktorer, foring og bio sikkerhetsstatus på gården. 
Klauvproblemer resulterer i mye ekstra arbeid og høye 
prosesskostnader. I tillegg er de ofte en grunn til tidlig utrangering

Antimikrobiell motstand
På grunn av den rikelige antibiotikabruk i veterinærsektoren er 
antimikrobielle resistente bakterier en av verdens største 
helseutfordringer i det 21. århundre. Det globale forbruket av 
antibiotika i husdyr er spådd å øke med 67% mellom 2010 og 2030. 
Hovedproblemer behandles ofte med antibiotika(Tetracyklin). 
Intra Hoof Fit-produktene er et antibiotikumfritt alternativ, som 
har vist sin (høyere) effektivitet ved flere vitenskapelige studier.

Intra Hoof-fit
Intra Hoof-fit har nå et bredt spekter av produkter som kan bidra 
til uproblematisk drift av gården uten klauv problemer. Foruten 
melk og kjøttproduksjon kan produktene fra Intra Hoof-fit, også 
brukes effektivt i saue sektoren. I tillegg leverer Intracare mer enn 
bare produkter, og er forpliktet til å informere klauvskjærere, 
bønder og veterinærer om klauvhelsen. Intra Hoof-fit tilbyr et 
bredt spekter av produkter som gjør det mulig for bøndene å velge 
den behandlingsformen som er den mest effektive for deres 
praktiske situasjon.

• Intra Hoof-fit Gel
Denne superkonsentrerte gelen er spesielt egnet for sauer med 
alvorlige klauvproblemer som må behandles individuelt. Intra 
Hoof-Fit Gel har en kompakt struktur og sikrer optimal 
kontakttid. Produktet inneholder kelatert kobber og sink, for å 
holde klauvene sunne og i optimal stand.

• Intra Repiderma
Intra Repiderma er en kondisjonerende aerosolspray for hud og 
klauver. Den inneholder mikroniserte kobber- og sinkmineraler for 
optimal hovpleie. Produktet renner ikke, men danner et lag på 
huden, noe som sikrer lang kontakttid.

• Intra Hoof-fit Bath Sau
Intra Hoof-Fit Bath Sau er spesielt utviklet for saueindustrien. 
Dette fotbad produktet inneholder desinfiserende ingredienser for 
å holde de hygieniske forholdene til klauven optimal og kelatert 
sink for å stimulere epitelutvinning. For optimal effektivitet av 
produktet, hold sauen i fotbadet i minst 5 minutter.

Forholdsregler
Intra Hoof-fit gel, Intra Repiderma og Intra Hoof-fit Liquid
inneholder kobber. Sau er veldig følsomme for kobber. Pass på at
sauene ikke inntar produktene, spesielt lam som kan ha kontakt
med behandlede søyer.
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