Walkease

Ankstyvajam kanopų gydymui

Blokeliai „Walkease“ yra pagaminti iš specialios sudėties
etilenvinilacetato (EVA). Prie kanopos jie klijuojami
cianoakrilato klijais. Blokeliai „Walkease“ nebrangūs, uždėti
juos paprasta. Nereikia jokių specialių įgūdžių ar patirties.
Užtenka laikytis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. Jei šių
nurodymų nesilaikysite, klijai gali nesuveikti.
Blokeliai „Walkease“ yra skirti naudoti gydant nedidelius
kanopų pažeidimus. Jie idealiai tinka gyvūnui gydant ploną
padą ir kitus sutrikimus, kai 2-3 savaites reikalingas pakėlimas.
Jei pažeidimas rimtas ir pakelti reikia ilgam, derėtų naudotis
kitomis sistemomis.
„Walkease“ klijai skiriasi nuo kitų kanopų blokelių klijų. Kad
šie klijai būtų suaktyvinti, jiems būtina natūrali kanopos ir oro
drėgmė. Kanopa negali būti dirbtinai išdžiovinta (karštu
oru ar alkoholiu). Jei oras labai šaltas arba labai sausas, klijų
suaktyvinimas gali užtrukti ilgiau. (Tokiu atveju praverčia kelis
kartus iš arti iškvėpti į suklijuotą paviršių).
Kad klijai išliktų tinkami naudoti kuo ilgiau, prieš atidarant
juos reikia laikyti šaldytuve. Naudoti klijus geriausia kambario
arba kūno temperatūros aplinkoje. Geriausia būtų iš šaldytuvo
paimtus klijus šiek tiek pasinešioti kišenėje.
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Uždėjimas:
Pažeistos nagos gydymo procedūra turi būti užbaigta. Tada
reikia paruošti sveiką nagą blokeliui uždėti. Nepriklausomai
nuo to, kokiais kitais įrankiais buvo apdorota kanopa, jos
paviršių reikia paruošti „Walkease“ brūžikliu. Šis brūžiklis
tinkamai paruošia švarų ir plokščią paviršių, prie kurio bus
tvirtinamas blokelis „Walkease“. Brūžiklis prieš naudojimą turi
būti švarus.
Su blokeliu „Walkease“ elkitės atsargiai. Patikrinkite, ar jo
klijuojamasis paviršius yra švarus. Patikrinkite, ar blokelis
atitinka kanopos dydį ir formą. Rinkitės tinkamą dydį: tokį,
kad kanopos sienelė gerai atsiremtų, tačiau blokelis nebūtų
pernelyg išsikišęs.
Naudodamiesi „Walkease“ klijais visada mūvėkite
pirštines. Ant blokelio negausiai užtepkite klijų (ne daugiau
2 ml). Klijų negalima naudoti per daug. Jei klijų per daug,
jie neatlaikys. Tvirtai prispauskite blokelį prie kanopos. Kai
maždaug 10 sekundžių palaikysite tvirtai prispaudę, pajusite,
kad blokelis sulipo su kanopos paviršiumi. (Jei oras šaltas, tai
gali užtrukti ilgiau). Kai pajuntate sukibimą, kanopą nuleiskite,
kad gyvūnas galėtų prispausti blokelį visu svoriu ir klijai sukibtų
galutinai. Jei klijams iki galo nesukietėjus blokelis „Walkease“
nebus paveiktas visu svoriu, jis tinkamai neprilips.
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Veikiami viso gyvūno svorio klijai sutvirtėja labai greitai.
Klijų perteklius išspaudžiamas, o blokelis deformuojasi,
kad priglustų prie kanopos paviršiaus. Taip padidėja sąlyčio
paviršiaus plotas ir pagerėja sukibimas. Jei oras šaltas,
sukibimas gali užtrukti ilgiau. Todėl, prieš gyvūną išleisdami,
leiskite jam ant blokelio pastovėti ilgiau.
Paprastai blokelių „Walkease“ nuimti nereikia. Per 2-3 savaites
jie natūraliai nudyla.
Daugiau blokelių ir klijų galite užsakyti pas „Shoof“ prekybos
atstovą.
1 pav. Atitinkamai sutvarkykite pažeistą nagą.
2 pav.	Brūžikliu paruoškite gretimą nagą klijuoti.
3 pav.	Ant blokelio „Walkease“ negausiai užtepkite klijų.
4 pav.	Tvirtai prispauskite blokelį prie sveikos nagos taip, kad jis
išsikištų už kanopos sienelės.
5 pav.	Koją iškart paleiskite, kad karvė ant blokelio atsistotų visu
svoriu.
Pastaba: laiko sukibimas rasite lentelę pirmame puslapyje
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