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Novinka

Sprej
 » 100% homogenní hnaná směs  
 » Nádoba je pod stálým tlakem po celou dobu 

použití
 » Před použitím není nutno protřepávat
 » Stejná kvalita sprejované směsi v jakékoliv pozici 

nádobky
 » 300ml

Použití
 » Pokožka: 

1x ošetření/den, 3 po sobě jdoucí dny
 » Paznehty/špárky: 

1x ošetření/den, 6 po sobě jdoucích dní 
Dostatečně kryje ošetřené místo, které by mělo být 
suché

 » Kanibalismus: 
1x ošetření/den, 3 po sobě jdoucí dny (ihned poté, 
co je zpozorováno okusování ocásků/uší atd.)

 » 2x ošetření(den, 3 po sobě jdoucí dny (v případě 
závazných problémů s okusováním)

Ochranný bariérový sprej na 
pokožku&paznehty

Keno™fix
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Melaleuca alternifolia

 » Silná 
dezinfekce

 » Ochranný  
bariérový sprej

 » Obsahuje  
hořkou složku

•	 Antiseptický účinek
Chlorokrezol (antimikrobiální účinek na gram +/- 
bakterie a plísně)

•	 Dezinfekce pokožky
Keno™fix jednoznačně prokázal účinnost dle ev-
ropské normy EN 1656, která potvrzuje baktericid-
ní účinnost s redukcí patogenů minimálně o 5 log 
řádů.

% Kontaktní 
doba

Log 
redukce

Staphylococcus aureus 40% 5' > 5,06

Proteus vulgaris 20% 5' > 5,52

Enterococcus hirae 20% 5' > 5,53

Streptococcus suis 20% 5' > 5,21

Pseudomonas aeruginosa 20% 5' > 5,53

Ve shodě s normou EN 1656/2009 Keno™fix prezentuje baktericidní aktivitu 
UŽ PŘI ŘEDĚNÍ 1/5 V POROVNÁNÍ S KONCENTRÁTEM.

Posilovač penetrace do pokožky+tea tree olej, který 
má vedle své schopnosti penetrovat do hlubokých 
vrstev pokožky také následující vlastnosti:

 » Tišení bolesti
 » Dezinfekce
 » Protizánětlivý účinek
 » Zvlhčující efekt

Technologie druhé pokožky

•	 Složky vytvářející film
 » Stálé a prodloužené uvolňování biocidních 

substancí
 » Rychle zasychá
 » Výborná přilnavost na pokožku
 » Bez vnějšího lepivého efektu

•	 Nepropustný pro vodu
Výborná celistvost na pokož-
ce. Film je propustný pro vo-
du&vodní páry směrem ven.

•	 Plasticita
Umožňuje flexibilnost filmu a udržuje tak nedotknu-
telnost ošetřené pokožky pod ním.

•	 Test zbytkové účinnosti
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Log redukce

Zbytková účinnost (log 4) Keno™�xu proti
Streptococcus suis po dobu nejméně 4 dní.

Film přípravku Keno™fix stále vykazuje baktericidní účinnost po 
dobu 4 dní po aplikaci, což dokazuje jeho velmi silnou schopnost 
zbytkového účinku.

•	 Zabraňuje a redukuje okusování ocásků a uší
 » Přispívá k pohodě zvířat (welfare)
 » Udržuje klid v sekcích se zvířaty
 » Zlepšuje ziskovost chovu

Studie provedená De Lauwerem a kol. (2009) na univerzitě ve Wagenin-
gen ukázala, že v chovu, kde se vyskytuje problém s okusováním ocásků, 
může být takto postiženo průměrně až 4,25% prasat. V tomto případě to 
pro farmáře znamená roční ztrátu cca 5500Eur.

Prevalence

2,12% 5% 20%

Farma s 500 prasnicemi 2.142 e 5.555 e 22.293 e

Farma s 4000 prasaty ve výkrmu 2.383 e 5.766 e 22.808 e

•	 Obsahuje hořké složky
 » Inertní&bez zápachu
 » Není dráždivý pro obsluhu


