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For praktiske løsninger

Intra Hoof-fit
Løser dine klauvproblemer

• Hjelper bønder i å holde klauven sunn, og svært effektiv
• Sterk vedheft til klauven
• Brukervennlig
• Inneholder ingen formalin eller antibiotika
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For praktiske løsninger

Intra Hoof-fit produkter gjør det mulig for melkebøndene, 
klauvskjærerene og veterinærene å håndtere klauvproblemer på en 
ansvarlig og seriøs måte. Det er god grunn til at Intra Hoof-Fit Gel 
er det aller første offisielt godkjente veterinærpreparatet uten 
antibiotika for å kurere digital dermatitt i verden. I samarbeid med 
mange uavhengige forskningsinstitutter (som GD Dyrehelse, 
Veterinærmedisinske fakultet ved Universitetet i Utrecht og 
Universitetet i Nantes, Frankrike) har vi vist at Intra Hoof-Fit Gel 
er mye mer effektiv enn antibiotisk spray. Dette er veldig gode 
nyheter, siden bruken av antibiotika er under mye press over hele 
verden. Foreløpig er Intra Hoof-Fit Gel det eneste alternativet uten 
antibiotika som offisielt kan brukes til å kurere digital dermatitt 
(Mortellaros sykdom). Denne registreringen er en milepæl i 
klauvpleie over hele verden, og Intra Hoof-Fit Gel har nå et bredt 
spekter av brukere i mer enn 80 land.

Intracare er nå globalt ansett som en av de ledende bedrifter innen 
klauvpleie. De ansatte på Intracare samarbeider tett med 
klauveksperter av forskjellige nasjonaliteter. Vi deler vår kunnskap 
og lidenskap, og overfører den til praktiske produkter og løsninger 
som er praktiske for alle melkebønder.

Intra Hoof-fit dekker nå et bredt spekter av produkter, som kan 
bidra til uberørt drift av en melkeproduksjon uten klauvproblemer. 
I tillegg leverer Intracare mer enn bare produkter, og er forpliktet 
til å informere klauvskjærere, melkebønder og veterinærer om 
spørsmål fra disse. Intra er klar over at løsninger må være praktiske 
uten å gjøre dem for komplekse. Løsningene må også være 
fremtidssikre, i samsvar med ansvarlig forvaltning av en 
melkeproduksjon, som oppfyller alle myndighets krav.

Intra Hoof-Fit tilbyr et bredt spekter av produkter som gir 
melkebøndene mulighet til å velge den enkleste løsningen mot 
sine klauvproblemer i besetningen. Hvert melkebruk har sin egen 
driftsform og klauv problemene kan være forskjellig fra gård til 
gård.

• Intra	Hoof-fit	Gel
Denne super konsentrerte gelen er offisielt registrert som et 
veterinærpreparat og er spesielt egnet for kurativ bruk. Med 
gelen behandles kyr med alvorlige klauv problemer individuelt.

• Intra	Repiderma
Intra Repiderma er en spray for hud og klauv. Den holder huden 
og klauvene hos melkekyr i optimal stand.

• Intra	Hoof-fit	Liquid
Intra Hoof-Fit Liquid er et pleieprodukt for klauv, som kan 
brukes til både individuell behandling av kuer med 
klauvproblemer og for besetningsbehandlinger. Behandling kan 
utføres manuelt med en lavtrykkssprøyte når dyrene for 
eksempel er festet i fanghekken eller via melkegrav.

• Intra	Hoof-fit	Clean	&	Control
Intra Clean & Control er et produkt utviklet spesielt for bruk
i fotbad for melkeku. Det er et spesielt desinfeksjonsmiddel uten 
formalin som er svært effektivt mot mikroorganismer som 
forårsaker klauvproblemer.

• Intra	Hoof-fit	Bath
Intra Hoof-Fit Bath inneholder ingredienser som er nødvendige 
for å holde klauvene hos melkeku i optimal stand. Intra Hoof-Fit 
Bath kan perfekt kombineres med Intra Clean & Control.

• Intra Hoof-fit Spray
Intra Hoof-Fit Spray er et spesialprodukt med god vedheft til 
klauv og hud, tilpasset alle sprøytesystemer,  enten ved manuell 
påføring med Matabi sprøyte eller via klauv spylere i robot.
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