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Walkease

Walkease kalıpları, özel olarak hazırlanmış etilen vinil asetat
(EVA) malzemesinden yapılmıştır. Siyanoakrilat yapıştırıcısı
ile toynağa yapıştırılır. Walkease kalıpları düşük maliyetli
olup, kullanımı kolaydır. Özel beceri ve deneyim gerektirmez.
Aşağıda verilen talimatlara uyulması gerekmektedir.
Talimatların yerine getirilmemesi durumunda, yapıştırıcı
yapışmayabilir.
Walkease kalıpları, hafif şiddetteki toynak yaralanmalarını
tedavi etmek amacıyla kullanılır. Taban incelmesi gibi
rahatsızlıklar ile 2-3 hafta elavasyon gerektiren diğer durumlar
için idealdir.
Walkease yapıştırıcısı, diğer pek çok toynak yapıştırıcısından
farklıdır. Yapıştırıcının tutması için, toynak ve atmosferde
bulunan doğal neme ihtiyaç duyulur. Toynağın yapay bir
yolla (sıcak hava ya da alkol) kurutulması gerekir. Havanın
çok kuru olduğu aşırı soğuklarda ise, yapıştırıcının tutması
için daha fazla zamana ihtiyaç duyulabilir (Toynağa kalıbı
takmadan önce, yapışkanlı yüzeye birkaç kez üflemek işe
yarayacaktır).
En iyi şekilde faydalanabilmek için, yapıştırıcının açılmadan
önce buzdolabında saklanması gerekir. Yapıştırıcının en iyi
kullanım şekli, oda veya vücut sıcaklığı civarında gerçekleşir.
İdeal olan, kullanmadan önce dolaptan çıkarıp cebinizde
taşımanızdır.
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Erken müdahaleli tırnak bakım amaçlı kullanım

Uygulama:
Yaralanmış pençenin tedavisi tamamlandıktan sonra, kalıbı
takmak için sağlıklı pençe hazır hale getirilir. Toynağın
hazırlanmasında kullanılan diğer araçlara bakılmaksızın,
toynak yüzeyini cilalamak için Walkease törpüsünün
kullanılması gerekir. Bu törpü, Walkease kalıbına temiz ve
pürüzsüz bir yüzey sağlar. Törpü temiz tutulmalıdır.
Walkease kalıbını takarken, yapışan yüzeyin temiz
olduğundan emin olunuz. Kalıbın boyut ve şekil olarak toynağa
uyup uymayacağını kontrol ediniz. Tüm toynak duvarını
kaplayacak, uygun boyutta kalıp seçiniz. Kalıbın toynaktan
taşmasını engelleyiniz.
Walkease yapıştırıcısını kullanırken mutlaka eldiven
takınız. Yapıştırıcıyı makul oranlarda kullanınız (maksimum
2ml). Gereğinden fazla yapıştırıcı kullanmayınız. Aşırı
yapıştırıcı kullanımı hasara yol açar. Kalıbı, toynağa iyice
yapıştırınız. Yaklaşık 10 saniye üzerine bastırdıktan sonra,
kalıbın “tuttuğunu” anlayacaksınız (soğuk havalarda daha
uzun sürebilir). Kalıp tuttuktan hemen sonra, toynağı indiriniz,
böylece yapışma işini tamamlamak için hayvanın tüm ağırlığı
kalıba verilmiş olur. Yapışken tamamıyla sertleşmeden önce
ağırlık uygulanmazsa Walkease kalıbı doğru bir şekilde
yapışmaz.
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Yapışkan, hayvanın ağırlığıyla çok hızlı donar. Fazla yapışkan
dışarı taşar ve kalıp, toynağın yüzeyine oturtulur. Böylece
yüzeyle temas artar ve kalıp daha iyi yapışır. Soğuk havalarda
yapışkanın tutma süresi biraz daha fazla olabilir. Bu nedenle,
bu koşullarda hayvanın biraz daha uzun süre kalıba basmasını
sağlayınız.
Walkease kalıplarının genelde çıkarılmasına gerek yoktur. 2-3
hafta sonra kendiliğinden çıkar.
Ekstra kalıp ve yapıştırıcıları Shoof bayisinden temin
edebilirsiniz.
Resim 1. Yaralı pençeyi gerektiği gibi tedavi ediniz.
Resim 2. Diğer pençeyi yapışmaya hazırlamak için törpü
kullanınız.
Resim 3. Walkease kalıbına makul oranda yapıştırıcı koyunuz.
Resim 4. Toynak duvarının üzerine gelecek şekilde, sağlıklı
pençenin üzerine sertçe bastırınız.
Resim 5. İnek ağırlığını kalıba versin diye, hemen ayağını
aşağıya indiriniz.
NOT: Arka sayfadaki, ‘Tutma Süresi’ tablosuna bakınız.
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