
Uchwyt ścienny na wiaderko

Praktyczny uchwyt ścienny ze stali 
nierdzewnej do umocowania przy 
stanowisku. Możliwość ustawienia 
wiadra otwarciem do góry lub do dołu.

W skrócie

• stabilne krepowe chusteczki 
jednorazowe, ulegają 
biodegradacji

• pielęgnujący roztwór czyszczący

• skóra strzyków szybko osycha

• przyjazne dla skóry

• praktyczne i szczelne wiadro 
z pokrywką do wielokrotnego 
zamykania

• opakowania zapasowe do 
ponownego napełnienia, 
są zapakowane higienicznie 
(pojedynczo)

• bezproblemowa utylizacja z 
obornikiem

previclean® – pielęgnujące chusteczki do czyszczenia wymion 

Nasączone, jednorazowe chusteczki z wyciągiem z 
nagietka do czyszczenia wymion, przyjazne dla skóry

Papier do wymion previclean® oferuje 
dojacemu krowy łatwe rozwiązanie 
jeśli chodzi o pielęgnujące czyszczenie 
wymion i stymulację przepływu mleka 
przed dojeniem.

Brud z bakteriami zostaje 
wyeliminowany jeszcze przed 
przystąpieniem do dojenia i nie 
przedostaje się do dojarki. Wilgotne, 
przystosowane do natychmiastowego 
użycia chusteczki zmniejszają ryzyko 
zasiedlania się patogenów na skórze 
strzyków.

Gładkie, zadbane strzyki ułatwiaja 
pracę. Substancje pielęgnujące chronią 
przed pęknięciami skóry, które są 
zaproszeniem dla patogenów. 

Roztwór zawarty w chusteczkach 
previclean® zawiera substancje 
pielęgnujące takie jak: gliceryna, 
alantoina i Aloe vera. 

Wyciąg z nagietka jako substancja 
czynna  jest znany od stuleci i używany 
jest w wielu produktach do pielęgnacji 
i regeneracji skóry.

Zastosowanie

Przed pierwszym użyciem: 
Rozciąć folię ochronną opakowania 
zapasowego i włożyć paczkę do 
wiaderka. Pierwszą chusteczkę 
przeciągnąć przez otwór pokrywki. 
Gotowe! Dodatkowo oferujemy 
praktyczny uchwyt do przymocowania 
wiadra na ścianie – zobacz dalej.

Stosowanie w dojarni: 
Po przeddoju skórę strzyków oczyścić 
chusteczką previclean®. Do chwili 
założenia kubków dojarki wymiona 
osuszają się samoczynnie. Roztwór jest 
bardzo dobrze przyswajany przez skórę 
i jej nie wysusza.

Przechowywanie

pakiety składować poziomo  
(otwarcie wskazuje górę)

Zawartość

Wiaderko 800 sztuk opakowanie 
uzupełniające 3 x 800 sztuk
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Źródło zarazków

Sterylny strzyk nie istnieje.  
Patogeny z otoczenia krowy i bakterie, 
które zasiedlają się na strzykach nie 
można zlikwidować czyszczeniem na 
sucho.  
previclean® jest nasączony roztwo-
rem, który nie podrażnia skóry. Cząstki 
brudu i bakterie zostają jednym 
przetarciem zredukowane.

Stosowanie

Wiadro z pokrywką:  
Chusteczki pozostają wilgotne i czyste. 
Nie wysychają.

Czyszczenie strzyków

Proste w zastosowaniu:  
gotową nasączoną chusteczką 
previclean® oczyścić skórę wymienia i 
strzyków.

Skuteczne działanie 
przeciwko bakteriom i 
zabrudzeniom

Obniżenie ilości zarazków: 
Bakterie znajdują się w każdym 
brudzie! previclean® czyści dokładnie 
wymiona i obniża liczbę drobnoustro-
jów chorobotwórczych.

Dobry przepływ mleka

Stymulacja wymiona: 
Strzyki szybko osychają, poprawia się 
przepływ mleka.

Higiena rąk dojarza

Efekt uboczny: 
Dłonie lub rękawiczki dojarza są także 
czyszczone.

Proste w utylizacji

Imponujące: 
przy optycznie czystych strzykach, na 
chusteczkach previclean® pozostaje 
dużo brudu. Zużyte chusteczki można 
wyrzucić do gnojowicy lub obornika.

Przy mocno zabrudzonych 
wymionach/strzykach 
polecamy czyszczenie 
wstępne przy użyciu natrysku. 


