
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

1. Paskirtis 
 
Atsparus ir lankstus. Profilac Dry-Off suformuoja stabilią ir 
lanksčią latekso plėvelę. Jei speniai gerai paruošti, plėvelė 
išlieka keletą dienų. Po šio laiko plėvelė savaime nusilupa. 
Ši spenių apsaugos plėvelė, naudojama kartu su 
rekomenduojamomis karvių užtrūkinimo procedūromis, 
suteikia papildomą apsaugą nuo mastito ankstyvuoju 
užtrūkimo periodu ir prieš veršiavimąsi. 
Geras matomumas. Ryški spalva leidžia užtrūkinamą karvę 
atpažinti per atstumą. 

Praktiškas. Profilac Dry-Off tiekiamas patogiais 0,5 litro buteliukais. Mažas indelis gali būti 
panaudojamas daug kartų. Plėvelę galima lengvai pašalinti nuo rankų ar spenių. 
Saugus. Naudojant Profilac Dry-Off, karencijos laikas netaikomas. 
 
Produkto sudėtis:  
Sudėtyje turi dujinio amoniako. 
Tankis: 0,98 g/cm3; pH: 10 
 
2. Naudojimas 
 
Dozavimas: paruoštas naudojimui. 
Naudojimas po paskutinio melžimo: 
1. Karvė turi būti visiškai išmelžta. 
2. Būtina dėvėti vienkartines pirštines. 
3. Nuvalykite spenį aukštos koncentracijos alkoholio 
tirpalu, nusausinkite švaria šluoste. 
4. Jei reikia, suleiskite registruotą naudojimui antibiotiką. 
5. Spenio galiukas turi būti dar kartą kruopščiai nuvalytas alkoholiu sudrėkinta šluoste. 
6. Visą spenį panardinkite į Profilac Dry-Off. 
7. Leiskite Profilac Dry-Off visiškai išdžiūti. 
8. Optimaliam rezultatui pasiekti, procedūrą pakartokite po 2-3 dienų. 
 
10d. iki apsiveršiavimo: 
Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, bet be antibiotikų! 
Mažas indelis gali būti panaudojamas daug kartų.  Sausas Profilac Dry-Off 
lengvai pašalinamas nuo indelio, rankų ar spenio. 

PRODUKTO INFORMACIJA 

 

Profilac Dry-Off 
Apsauginė plėvelė užtrūkintoms karvėms. 

 



 

 

 

 

3. Savybės 
 

Forma: skystis. 
 

4. Produkto žymos 
 
Prieš naudojimą, perskaitykite saugos duomenų lapo informaciją. 
Jūsų Farm Service specialistas suteiks Jums daugiau informacijos. 
  
5. Įpakavimas 
 
Pakuotė: 0,47l buteliukai.  
 
6. Laikymas 
Produktą laikykite vėsioje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.Laikymo 
temperatūra: > 10 °C. 
Pakuotę laikykite sandariai uždarytą. Laikant teisingai, produkto galiojimas – 12 mėn. 
 
Speciali informacija 
Produktas užšąla tarp 1 ir 2°C ir negali būti naudojamas, jei buvo sušąlęs! 
 
Užsakymo informacija 
 

Katalogo numeris Produktas Įpakavimas Užsakomoji pakuotė Galiojimas 

7751-0040-365 Profilac Dry-Off 0,47l 

Dėžutėje: 4 x 0,47l (su 
indeliais) 

 
12 mėn. 

 
Oficialus atstovas Lietuvoje: 
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