Walkease

För förebyggande hovbehandling

Walkease-block är tillverkade av ett speciellt utformat
etylenvinylacetat-material (EVA). De fästs till hoven med hjälp
av ett cyanoakrylatlim. Walkease-block har låg kostnad och
är enkla att sätta på plats. Särskild färdighet och erfarenhet
behövs inte. Anvisningarna i denna instruktion måste följas.
Avvikelser från dessa instruktioner kommer sannolikt resultera
i att limningen misslyckas.
Walkease-block är avsedda för att reparera mindre hovskador.
De är idealiska för återhämtning av sådana krämpor som
tunna sulor och andra tillstånd som behöver 2-3 veckor av
upphöjda ben. För allvarliga skador där längre tids upphöjning
krävs ska andra system användas.
Walkease-lim skiljer sig från de flesta andra hovblocklim. Den
naturliga fukten i hoven och i atmosfären krävs för att aktivera
limmet. Hoven får inte torkas på konstgjord väg (varmluft
eller alkohol). I mycket kallt väder, när luften är mycket torr,
kan det behövas mer tid för att aktivera limmet. (Att andas nära
den limmade ytan några gånger innan applicering på hoven
underlättar.)
För bästa hållbarhet ska limmet förvaras i kylskåp, före
öppnande. Limmet fungerar bäst vid omkring rums- eller
kroppstemperatur. Det är idealiskt att ta ut det från kylskåpet
och bära det i fickan innan användning.
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Monteringsanvisningar:
Behandling av den skadade tån måste slutföras, först då är
den friska tån förberedd för montering av blocket. Walkeaseraspen ska användas för att ytbehandla hovytan oavsett vilka
andra verktyg som eventuellt använts för att förbereda hoven.
Denna rasp ger den rätta rena och plana ytan som Walkeaseblocket kan fästa vid. Raspen måste hållas ren.
Hantera Walkease-blocket försiktigt och säkerställ att limytan
hålls ren. Testa blockets storlek och form på hoven. Välj den
rätta storleken som stödjer hela hovväggen, men inte skapar
någon stor överlappning.
Bär alltid handskar vid hantering av Walkease-limmet.
Applicera sparsamt med lim på blocket (maximalt 2ml).
Använd inte omåttligt med lim. Omåttligt med lim ger fel
resultat. Pressa blocket ordentligt mot hoven. Efter omkring
10 sekunder av stadigt tryck kommer du känna att blocket
“greppar”. (Möjligtvis längre i kallt väder). Sänk snabbt ned
hoven efter “greppningen” så att djuret kan lägga sin fulla
vikt på blocket för att slutföra fästningen. Walkease-blocket
fäster inte ordentligt om inte vikt appliceras innan limmet torkat
fullständigt.

förbättrar ytområdets kontakt och ger bättre fästning. I kallt
väder kan fästtiden öka något, så ge djuret en lite längre stund
stående på blocket innan du släpper det från buren.
Walkease-block behöver vanligtvis inte avlägsnas. De
upplöses på naturlig väg efter 2-3 veckor.
Extra block och lim kan beställas genom din Shoofåterförsäljare.
Fig 1. Behandla den skadade tån efter behov
Fig 2.	Använd raspen för att förbereda den intilliggande tån för
limning
Fig 3.	Applicera sparsamt med lim på Walkease-blocket.
Fig 4.	Pressa blocket ordentligt mot den friska tån, och se till att
överlappa hovväggen
Fig 5.	Släpp snabbt ner benet så att kon kan lägga vikt på
blocket
NOTERA ! Läs tabellen “bota” på framsidan .

Limmet torkar mycket snabbt under djurets vikt. Överblivet
lim pressas ut och blocket formar sig efter hovytan. Detta
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