Walkease

Wczesne zapobieganie chorobom racic

Bloczki Walkease wykonane są z tworzywa o specjalnie opracowanej
kopolimerowej strukturze (EVA). Mocuje się je do racic przy pomocy
kleju cyjanoakrylowego. Bloczki Walkease to oszczędność oraz
łatwość użycia – nawet dla osób z niewielkim doświadczeniem.
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
Niestosowanie się do wskazówek może skutkować niewłaściwym
działaniem kleju.
Bloczki Walkease przeznaczone są do pielęgnacji drobnych urazów
racic. Idealnie nadają się do leczenia takich dolegliwości, które
wymagają utrzymywania racicy w uniesionej pozycji przez okres 2-3
tygodni. Przy poważnych urazach, wymagających dłuższego okresu
w pozycji uniesionej, należy zastosować innego rodzaju terapię.
Klej Walkease różni się od większości pozostałych preparatów do
mocowania bloczków. Do jego działania niezbędna jest naturalna
wilgotność racicy i powietrza. Nie należy sztucznie osuszać racic
(ciepłym strumieniem powietrza lub alkoholem). Przy bardzo
niskich temperaturach i bardzo suchym powietrzu do prawidłowego
działania kleju może być potrzebny dłuższy okres czasu. (Przed
zamocowaniem bloczku do racicy można kilkakrotnie chuchnąć z
bliskiej odległości na posmarowaną klejem powierzchnię.)
Dla zachowania trwałości klej przed otwarciem powinien być
przechowywany w lodówce. Największą skuteczność wykazuje,
gdy osiągnie temperaturę pokojową lub temperaturę ciała. Dlatego
po wyjęciu z lodówki klej najlepiej nosić przez jakiś czas w kieszeni.
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będzie przylegał prawidłowo.

Sposób mocowania:
Uszkodzona racica powinna zostać odpowiednio przygotowana
przed przymocowaniem bloczka do zdrowej części kopyta.
Do wygładzenia powierzchni należy użyć tarnika Walkease
niezależnie od tego, czy uprzednio stosowano inne narzędzia
do przygotowania racic. Dzięki użyciu tarnika Walkease racica
zostanie odpowiednio oczyszczona i wygładzona przed
przymocowaniem bloczka.
Należy zadbać o należytą higienę tarnika.
Upewnij się, czy powierzchnia bloczka jest czysta. Wybierz
rozmiar i kształt odpowiedni do racicy. Dopasuj go w taki
sposób, aby podtrzymywał całą powierzchnię racicy, ale nie
wystawał nadmiernie za jej krawędzie.
W trakcie nakładania kleju Walkease należy używać
rękawiczek. Nanieś niewielką ilość kleju na bloczek
(maksymalnie 2 ml). Nie należy stosować większej ilości,
ponieważ spowoduje to niewłaściwe działanie kleju. Mocno
dociśnij bloczek do racicy. Po około 10 sekundach dociskania
bloczek przylgnie do racicy. (Przy niskich temperaturach może
być wymagany dłuższy okres czasu.) Niezwłocznie opuść
kopyto, aby zwierzę mogło na nim stanąć całym ciężarem
ciała i w ten sposób docisnąć bloczek. Jeżeli czynność nie
zostanie wykonana przed zaschnięciem kleju, bloczek nie
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Pod ciężarem ciała zwierzęcia klej szybko zastyga. Nadmiar
kleju wydostaje się z boku, a bloczek dopasowuje do racicy
i ściśle spaja się z nią na całej powierzchni. Przy niskich
temperaturach czas spajania może się wydłużyć, dlatego
zwierzę powinno nieco dłużej dociskać bloczek, zanim
zostanie uwolnione z poskromu.
Bloczki Walkease zwykle nie wymagają usuwania - odpadają
samoczynnie po 2-3 tygodniach użycia.
Dodatkowe bloczki i klej można zamawiać poprzez lokalnych
dilerów GEA.
Rys. 1 Odpowiednio przygotuj uszkodzoną racicę
Rys. 2 Z
 astosuj tarnik, aby przygotować racicę do mocowania
bloczka.
Rys. 3 N
 anieś niewielką ilość kleju na bloczek Walkease.
Rys. 4 M
 ocno dociśnij bloczek do zdrowej racicy w taki sposób,
aby podtrzymywał całą jej powierzchnię
Rys. 5 N
 iezwłocznie opuść kopyto, aby zwierzę mogło na nim
stanąć całym ciężarem ciała
Uwaga : Patrz . Stół “ czas wiązania “ na stronie głównej.
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