
UDDERgold® DRY 
Popis: UDDERgold® DRY je přípravek vytvářející fyzickou

bariéru na strucích zvířat, již zaprahlých nebo určených
k zaprahnutí.

Hlavní výhody: • Patentovaná technologie
• Vizuální kontrola (červeno-oranžové zbarvení)
• Hygienické ošetření vemene
• Rychlá a snadná aplikace, ulehčuje práci personálu
• Použití ve formě roztoku pomocí ponorných aplikátorů
• Pouze pro profesionální použití

Aplikace Aplikaci je možno provádět buď při zaprahování zvířat, nebo 
v období asi 10 dnů před porodem. Při aplikaci je nejvhodnější 
používat jednorázové nádobky. Zbytky použitého přípravku       
by se v žádném případě neměly vracet do originálního balení. 

• Při zaprahování zvířat
 Po posledním úplném vydojení mléčné žlázy důkladně očistit, 
vysušit a vydezinfikovat struky.  
V případě aplikace antibiotických přípravků určených pro 
období zaprahlosti tyto aplikovat a následně celé struky 
ponořit do přípravku UDDERgold® DRY. Pro maximální 
prevenci je možno provést druhou aplikaci přípravku po 
úplném zaschnutí první vrstvy. 

• 10 dní před porodem
Důkladně očistit struky, osušit 
jednorázovou utěrkou, 
vydezinfikovat a ponořit celé struky 
do přípravku UDDERgold® DRY. 
Zaschlý přípravek zůstává na 
struku 3 – 7 dní. Je nutné provádět 
denní kontrolu takto ošetřených 
zvířat, v případě sloupnutí přípravku aplikovat znovu, až do 
porodu.  
 Po porodu po každém dojení aplikovat na struky přípravky 
k prevenci vzniku mastitid k tomu vhodné.  



 

Vlastnosti 
 
 Vzhled: oranžová vazká tekutina 
 Povaha:  vhodné pro pokožku struků 

Hustota (20°C): 0,8 – 1,0 g/cm3 
  Bod mrazu: 0°C 

Bod vzplanutí:  35°C 
 

Bezpečnost Přípravek je klasifikován jako vysoce hořlavý (symbol F) a 
nebezpečný pro životní prostředí (symbol N). Před použitím 
přečtěte pokyny uvedené v bezpečnostním listu přípravku a 
na etiketě výrobku.  

 Nikdy nemíchejte nebo nedávejte do kontaktu s jinými 
přípravky! 

 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
 Odpovídající rizikové a bezpečnostní věty jsou uvedeny 

v Bezpečnostním listu EC. 
 
UPOZORNĚNÍ   Vysoce hořlavý, při používání může vytvářet hořlavé směsi par 

se vzduchem. Uchovávejte  mimo dosah zdrojů zapálení – 
Zákaz kouření.  Při vdechování  může vyvolat  podráždění 
sliznic. 

  Uchovávejte mimo dosah dětí. Dodržujte zásady hygieny a 
bezpečnosti při práci s chemickými přípravky. Nejezte a 
nepijte při používání.  

 Zasažení očí: Při zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
Přípravek není určen k použití na lidech !!  Přípravek není určen k vnitřnímu použití !! 
Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  
Před použitím pečlivě přečtěte příslušný bezpečnostní list přípravku.  
 
 
Kontaktujte nás  
 Ecolab GmbH & Co. OHG 
 Food & Beverage Agriculture 
 P.O. Box 13 04 06 
 40554 Düsseldorf 
 Telefon: +49 211 9893 900 
 Fax: +49 211 9893 223 
 
Informace v této brožuře odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem, a popisují charakteristické vlastnosti 
běžného použití přípravku UdderGold® Dry. Nejedná se o právně závazné zaručení definovaných vlastností nebo vhodnosti 
k určitému účelu. Dále, s ohledem na četné parametry, které mohou ovlivnit použití našich produktů, nezprošťuje uživatele 
povinnosti zjistit vhodnost produktů a učinit odpovídající bezpečnostní opatření. Dále musí být předejito možnému porušování 
patentových práv. 
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