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Walkease

Walkease-suojat
on
valmistettu
muotoillusta
etyleenivinyyliasetaatista (EVA). Ne kiinnitetään sorkkaan
syanoakrylaattiliimalla. Walkease-suojat ovat hinnaltaan
edullisia ja helppoja kiinnittää paikoilleen. Erityisiä taitoja tai
aiempaa kokemusta ei tarvita. Noudata ohjeita tarkoin. Mikäli
kaikkia ohjeita ei noudateta, liimauksen kestävyyttä ei voida
taata.
Walkease-suojat on tarkoitettu lievien sorkkavammojen
hoitoon. Ne sopivat toipumisessa käytettäviksi ohuiksi tuiksi
ja muihin vammoihin, joiden hoitoon käytetään korotettua
tukea 2-3 viikon ajan. Kyseessä olevia suojia ei ole tarkoitettu
vakavien vammojen pitkäaikaiseen ja korotettua tukea
vaativaan hoitoon.
Walkease-liima on poikkeaa muista suojien kiinnittämiseen
käytetyistä liimoista. Sorkassa ja ilmassa esiintyvä
luontainen kosteus aktivoi liiman. Sorkkaa ei saa kuivattaa
keinotekoisesti (kuumalla ilmalla tai alkoholipitoisilla
aineilla). Liiman aktivoitumiseen saattaa kulua enemmän
aikaa hyvin kylmällä säällä, kun ilma on erittäin kuivaa. (Voit
nopeuttaa prosessia henkäisemällä lähellä liimattua pintaa
muutaman kerran ennen tuen kiinnittämistä sorkkaan.)
Liima säilyy parhaiten, kun pidät sitä jääkaapissa sekä
ennen avaamista että sen jälkeen. Liima soveltuu parhaiten
käytettäväksi suunnilleen huoneen- tai ruumiinlämpöisenä.
Ota liima jääkaapista ja pidä sitä taskussasi ennen käyttöä,
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Käytetään sorkan hoidossa varhaisessa vaiheessa

mikäli mahdollista.

Kiinnittäminen:
Vammautuneen varvasosan hoidon on oltava ohi. Valmistele
terve varvasosa tuen kiinnittämistä varten. Käytä Walkeaseraspia sorkan pinnan viimeistelyyn siitä huolimatta, mitä muita
välineitä olet käyttänyt sorkan esivalmisteluun. Tällä raspilla
saat puhtaan ja tasaisen pinnan, johon Walkease-tuki voidaan
kiinnittää. Raspi on pidettävä puhtaana.
Käsittele Walkease-tukea huolellisesti ja varmista, että
liimapinta pysyy puhtaana. Testaa tuen koko ja muoto sorkkaa
vasten. Valitse oikea koko, joka tukee sorkan ulkoseinämää,
mutta ei mene merkittävästi sen reunan yli.
Käytä aina käsineitä, kun käsittelet Walkease-liimaa.
Levitä tukeen vain vähän liimaa (korkeintaan 2 ml). Älä käytä
liian paljon liimaa. Kiinnitys saattaa epäonnistua, jos käytät
liikaa liimaa. Paina tukea napakasti sorkkaa vasten. Tunnet,
kuinka tuki "kiinnittyy" noin 10 sekunnin painamisen jälkeen.
(Kylmän sään takia tähän saattaa mennä kauemmin). Laske
sorkka alas heti "kiinnittymisen" jälkeen, jotta eläin voi astua
tuen päälle koko painollaan ja varmistaa kiinnittymisen.
Walkease-tuki ei kiinnity oikein, jos sen päälle ei astuta ennen
liiman kovettumista.

liima puristuu ulos ja tuki myötäilee sorkan muotoa. Näin
kosketuspinnasta tulee parempi ja kiinnityksestä vahvempi.
Kylmässä säässä kiinnitys saattaa kestää hieman kauemmin,
joten seisota eläintä kauemmin tuen päällä, ennen kuin
päästät sen aitauksesta.
Walkease-tukia ei tarvitse poistaa. Ne kuluvat itsestään 2-3
viikon kuluessa.
Voit tilata lisää tukia ja liimaa Shoof-jälleenmyyjäsi kautta.
Kuva 1.
Hoida vammautunut varvasosa kuntoon
Kuva 2.	Käytä raspia toisen varvasosan valmisteluun
liimaamista varten
Kuva 3.	Levitä Walkease-tukeen vain vähän liimaa.
Kuva 4.	Paina tuki napakasti terveeseen varvasosaan
kavion ulkoseinämän yli
Kuva 5.	Laske lehmän jalka heti alas, jotta se voi astua
painollaan tuen päälle
HUOMAUTUS . Katso ” Tarttumisaika ” pöydän etusivulla

Liima kuivuu hyvin nopeasti eläimen painon alla. Ylijäävä
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