
 čisti in dezinficira,

  neguje kožo,

  različni načini uporabe,

 popolno ujemanje s Pure Foamer avtomatskim penilcem.

Keno™pure
ČISTA PRIPRAVA



Priprava vimena: izguba časa?
S čiščenjem vimena pred pritrditvijo molznih enot poskrbimo, 
da je vime dobro pripravljeno. Med tem postopkom se lahko 
sprosti oksitocin, zato je skupni čas molže krajši. Druga 
prednost priprave vimena pred molžo je zmanjšanje tveganja  
za kontaminacijo z okoljskimi patogeni.

Keno™pure: popolna priprava pred 
molžo
➊ ČIŠČENJE

Neionske in anionske površinsko aktivne snovi
 • Deluje enakomerno po celotnem sesku in njegovi konici.

 • Zniža površinsko napetost na umazanih seskih.

 • Hitro in učinkovito odstrani umazanijo.

➋ RAZKUŽEVANJE 

8 % mlečna kislina

 • Naravna molekula s hitrim dezinfekcijskim in nežnim 
delovanjem na kožo.

 • Učinkovitost je dokazana s testom EN1656 in s poskusi na 
kmetijah v 30 sekundnem stiku s peno ali s pršitvijo.

➌ NEGUJE SESKE IN VIME

Glicerin: neguje in vlaži seske ter omogoča lažjo molžo. 
Uporaba Keno™pure-a spodbudi izločanje oksitocina, ki 
stimulira sproščanje mleka. 

4 različne metode uporabe:

➊ LONČEK ZA KOPEL

 • Pripravite 40 % raztopino v 
čisti vodi (400 ml Keno™pure
v 600 ml čiste vode).

 • Stiskajte lonček, da aktivirate
peno.

 • Poskrbite, da je ves sesek
prekriti s peno.

 •

➋ PRŠILO

 • Pripravite 10 % raztopino v 
čisti vodi (100 ml Keno™pure 
v 900 ml čiste vode).

 • Pršite po vseh straneh seskov.

 •

➌ KRPE ZA VEČKRATNO UPORABO

 • Napolnite vedro z 10 L čiste 
tople vode in dodajte 50 do 
200 ml Keno™pure.

 • Namočite krpe v raztopino.

 • Za vsako kravo uporabite 
drugo krpo.

 • Očistite celoten sesek, 
posebno pozornost 
posvetite konici seska.

 • Z drugo stranjo krpe 
obrišite in posušite sesek.

 • Krpe pred ponovno uporabo operite in razkužite.

➍ PURE FOAMER:
        AVTOMATSKI PENILEC 

• 

ALI

ALI

ALI

ALI
➊ Umazan sesek ➌ Čist in primerno 

negovan sesek, 
pripravljen za 
molžo

➋ Delovanje Keno™pure-a

umazanija

Keno™pure film
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graf 1: pretok mleka brez stimulacije graf 2: pretok mleka z optimalno pripravo 

Vir: natančna molža, DVM Dan Humphries in DVM Tom Greenham.
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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.

NOVO

Obrišite sesek s papirnato 
brisačo. Za vsako žival 
uporabite drugo brisačo. 

Obrišite sesek s papirnato 
brisačo. Za vsako žival 
uporabite drugo brisačo. 
Posebno pozornost 
posvetite konici seska.

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

Ta sistem naredi predmolžo 
lažjo kot kdajkoli prej!
Pure Foamer je preprost, 
ekonomičen, zanesljiv, 
zmogljiv in učinkovit. 
Nič več “stiskanja lončkov", 
samo pritisnite sprožilec.

Posebno pozornost posvetite konici seska.




