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For praktiske løsninger

Intra Aerosol
For sunne luftveier

• Basert på essensielle oljer av eukalyptus, peppermynte og mentol
• For sunne luftveier
• Forbedrer fjøsklimaet
• For lettere å puste
• Vannløselig, forurenser ikke drikkevannssystemet
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For practical solutions

Bruksanvisning
Intra Aerosol kan brukes i fjøset på forskjellige måter:

• Drikkevannssystem
Bruk 200 ml per 1000 l vann (0,02%) i 24 timer i 3 til 4 dager. 
Ikke bruk andre produkter gjennom drikkevannet når du 
bruker Intra Aerosol.

• Fogger

Bruk en 2% løsning (200 ml per 10 l vann), tåke 2 til 3 ganger per 
24 timer. Det er spesielle aerosolsprøyter på markedet for enkel 
tåking av denne løsningen i fjøset.

• Sprøytesystem
Bruk en 2% løsning (200 ml per 10 l vann), spray 2 til 3 ganger per 
24 timer.

Eksempel: For sprøyting av Intra Aerosol for 20 000 
slaktekyllinger, trengs 10 l av løsningen. Så 200 ml Intra Aerosol er 
nødvendig for å sprøyte 20 000 slaktekyllinger av gangen.

Sprayboks
Intra Aerosol er nå også tilgjengelig i en praktisk sprayboks. Ideell 
for å gi små fjøs en Intra Aerosol-tåke. Én sprayboks inneholder 
500 ml Intra Aerosol. Rist før bruk og spray i noen sekunder i 
friluft på fjøset. Vær forsiktig: ikke spray i øynene til mennesker 
eller dyr.

Når skal du bruke:

•  Med varmestress (2 til 4 ganger om dagen)
•  Etter vaksinasjoner (3 dager etter NCD / IB-vaksinasjoner, 2 
ganger om dagen)
•  Med luftveisproblemer

Detaljer
Bruk aldri Intra Aerosol i kombinasjon med vaksinasjoner. Slutt å 
bruke Intra Aerosol 2 dager før bruk av vaksinasjoner.

Intra Aerosol
For sunne luftveier
For å forhindre ubehag i luftveiene er det viktig å skape et optimalt 
fjøsklima og sørge for at dyrene opplever så lite stress som mulig. 
Produkter som Intra Aerosol kan være nyttige for å forbedre den 
generelle immuniteten.

Essensielle oljer
Intra Aerosol er et produkt basert på essensielle oljer og hjelper 
dyrene med å redusere eller forhindre overflødig slim i luftveiene. 
Dermed fremmer Intra Aerosol inntaket av oksygen og fôr. Intra 
Aerosol kan brukes vrd varmestress eller for å forhindre 
vaksinasjonsreaksjoner. Det kan ganske enkelt tilsettes 
drikkevannet til dyrene eller sprayes i fjøsene ved å bruke et 
tåkesystem.

Et redusert oksygeninntak resulterer i et lavere energinivå, med 
påfølgende effekter. I tillegg danner slimet en grobunn der alle 
slags uønskede mikroorganismer kan utvikle seg. Dette kan føre til 
alle slags luftveisproblemer, noe som vil gi reduserte resultater på 
grunn av lavere vann- og fôropptak og redusert vitalitet.

Ingen forurensning
Intracare Aerosol inneholder en sterk emulgator som forhindrer 
forurensning i drikkevannet eller tåkesystemet. Vi anbefaler likevel å 
rengjøre drikkevannssystemet med Intra Hydrocare etter bruk av 
Intra Aerosol.
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