Walkease

Til brug som tidlig indgrib for hov behandling

Walkease blokke er fremstillet af et specielt formuleret ethylenvinylacetat (EVA) materiale. Dette er fastgjort til hoven ved
anvendelse af en cyanoacrylat klæbemiddel. Walkease blokke
er billige og nemme at bruge. Særlige færdigheder og erfaring
er ikke påkrævet. Anvisningerne i denne betjeningsvejledning
skal overholdes. Eventuelle afvigelser fra disse instruktioner
vil sandsynligvis resultere i svigt af klæbemiddelen.
Walkease blokke er beregnet til at reparere mindre klove
kvæstelser. De er ideelle til genopretning af lidelser såsom
tynde såler, og andre betingelser som kræver omkring 2-3
ugers elevation. Der bør anvendes andre systemer til alvorlige
skader som kræver en langvarig elevation.
Walkease lim er anderledes end de fleste andre hov
blokke klæbemiddeler. Den naturlige fugtighed i hoven og I
atmosfæren er nødvendig for at aktivere limen.
Hoven må ikke være kunstigt tørret (varmluft eller
alkohol). I meget koldt vejr, når luften er meget tør, kan an
ekstra tid være nødvendigt for at aktivere limen. (Der vil hjælpe
at lave vejrtrækning tæt på lim overfladen et par gange før
påføring af limen til hoven.)
For en længere levetid, bør limen opbevares i køleskabet
før åbning. Limen bruges bedst ved omkring stue- eller
kropstemperatur. Før brug, er det bedst at tage den fra
køleskabet og bære den i lommen.
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Monteringsprocedure:
Behandlingen af den såret klo afsluttes, derefter forberedes
den sunde klo til montering af blokken. Den Walkease rasp
bør anvendes til at færdiggøre hovens overflade, uanset
hvilke andre redskaber anvendtes til fremstilling af hoven.
Denne rasp giver den korrekte ren og flad overflade således
at Walkease blokken kan klæbe på. Raspen skal holdes rent.
Håndter Walkease blokken omhyggeligt for at sikre at
limningsfladen holdes ren. Test blokken for størrelse og form
på hoven. Vælg den rigtige størrelse, der vil støtte alle hoven
væggen, men uden at skabe nogen store overlap.
Brug altid handsker når du håndterer Walkease limen.
Påfør limen sparsomt til blokken (maks. 2 ml). Brug ikke for
meget lim. Overdreven lim vil forårsage fejl. Tryk blokken fast
på hoven. Efter cirka 10 sekunder af konstant pres vil du føle
blokkens ‘grip ‘. (Muligvis længere tid er påkrævet i koldt vejr).
Straks efter ‘grip ‘, sænk hoven, således at dyret kan sætte
fulde vægt på blokken for at fuldføre bindingen. Den Walkease
blok vil ikke bind korrekt, hvis vægten ikke anvendes før limen
er helt hærdet.
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så, giv dyret lidt længere stående på blokken før du slipper
det fra knusen.
Walkease blokke behøver normalt ikke at blive fjernet. De
fjernes naturligt efter 2-3 uger.
Ekstra blokke og lim kan bestilles gennem din Shoof forhandler.
Fig 1. Behandle den skadede klo som påkrævet
Fig 2. Brug raspen til at forberede den tilstødende klo til limning
Fig 3. Påfør limen sparsomt til Walkease blokken.
Fig 4. Tryk blokken fast på sund klo, ved at overlappe
hovvæggen
Fig 5. Straks drop benet således at koen kan sætte vægten på
blokken
NB: Se ‘Grebstid’ diagram på forsiden.

Limen sættes meget hurtigt under dyrets vægt. Den
overskydende lim presses ud og blokken passeres til hoven
overflade. Dette forbedrer overfladekontakten, som giver et
stærkere bånd. I koldt vejr, øges bindingstiden en lille smule,
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