
  Zaščitna kopel za seske na osnovi jodnega kompleksa, 3000 ppm.   

  Nizka poraba.

  Neguje kožo.    

  Dolgotrajna zaščita.   

  Enostavno se odstrani.

Keno™din film
DRUGA ZAŠČITNA KOŽA



Kaj je Kenodin Film?
Keno™din Film je zaščitna kopel za seske, ki temelji na stabilnem 
kompleksu joda (3000 ppm), ki ga je razvil CID LINES. Zagotavlja 
dolgotrajno zaščito seskov do naslenje molže, zahvaljujoč 
obstojnemu filmu. Film ustvarja fizično oviro na sesku in zapira 
sfinkter seseka, da prepreči vnos patogenov v vime.

Tehnologija filma
Keno™din film je fleksibilen:

• Polimerni film se ne razpoči. Nežno se prilepi na kožo in
zagotavlja zaščito pred agresivnostjo okolja.

• Posledica njegove fleksibilnosti je tudi čep, ki deluje okoli kanala 
seska, medtem ko je sfinkter po molži še vedno odprt.

Lastnosti
Keno™din Film temelji na edinstvenem jodnem kompleksu, ki 
proizvaja stabilen aktivni jod. Keno™din Film je učinkovit proti 
glavnim bakterijam, ki povzročajo mastitis. Vsebuje emoliente 
(sorbitol in glicerin) za nego kože.

Keno™din Film ima popolno viskoznost, ki omogoča nizko 
kapljanje in porabo raztopine ter učinek drugega sloja do 
naslednje molže. Keno™din Film je zaradi svoje specifične 
formulacije enostavno odstraniti. Ustvari pelikel, ki se samodejno 
odlepi pri naslednji molži.

Rezultati testiranj

Kdaj ga je treba uporabiti?
Keno™din Film je oblikovan za zaščito seskov po molži. Nanesite 
Keno™din film na seske z lončkom za razkuževanje seskov po 
molži. Da bi ustvarili močno zaščito, zagotovite, da so seski 
popolnoma prekriti.
Posebej priporočljivo, kadar nam okoljski pogoji predstavljajo izziv 
(npr. prevelika gostota v hlevu ali v ogradi, mokra postelja in vlažna 
sezona).

Enostavna uporaba takoj po molži

Film ostane na seskih in se enostavno odstrani

Ob naslednji molži
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test EN1656 - baktericidne aktivnosti v prisotnosti mleka

Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus

Proteus vulgaris Streptococcus uberis

Enterococcus hirae Escherichia coli

test EN1657 - protiglivične aktivnosti v prisotnosti mleka

Candida albicans
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Higiena je zdravje. Higiena je ključnega pomena v prehranjevalni verigi od vil do vilic. CID LINES poskrbi,
da higienski ukrepi učinkujejo. Združujemo rešitve 360° s prilagojenimi nasveti. Strmimo za najvišjo ravnjo
storitev in konstantno vlagamo v inovacije. Na ta način pomagamo našim partnerjem, da se osredotočijo
na ključno: ohranjanje dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja in predvsem zdravja. Ker je higiena
zdravje in zdravje pomeni večjo blaginjo za vse.

po uporabi

Zastopa in prodaja:

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana
t. 01 242 55 30 • f. 01 292 65 31
info@animalis.si • www.animalis.si
www.svetakrava.si




