Bruksanvisning Estrotect
Ren päls - varm lapp - pressa fast
Var?
Estrotect självhäftande brunstdetektor skall fästas tvärs över ryggslutet mellan höftbenen och svansfästet.
Värm
Estrotect måste vara varma och mjuka när de skall appliceras 38°c.
Hur mycket man behöver värma lapparna beror på årstid, omgivande temperatur, om
djuren är ute i solen eller inomhus i skugga.
Vid varmt väder klarar man sig med att värma lapparna innanför kläderna närmast
kroppen eller i fickan. Vid svalare förhållanden och vintertid linda arken runt/alt fäst
lapparna på en slät plastflaska fylld med hett vatten, vid större kvantiteter förvara
lapparna i en thermobag med värmekälla.
Estrotects självhäftande funktion fungerar vid alla temperaturförhållanden, men för att
få samma vidhäftning vid -20° som vid +25° krävs minst 45 ° varmare lapp, om man
inte lyckas med handpåläggning, se under Sätt fast.
Gör rent
Pälsen bör inte vara för lång, vid behov vintertid, klipp antingen i god tid före, eller så
att pälsen blir någon cm. Området där Estrotect skall fästas måste vara fritt från lösa
hårstrån, gödselrester, stöv, strö, etc. Torka av med medföljande klibbduk, har ni inte
tillgång till sådan använd en vanlig bomullstrasa eller tejp. Ryktning med vanlig borste
drar upp fett från hårbotten (trubbig gummiborste kan beställas från återförsäljaren)..
Sätt inte lappar på blöta djur.
Sätt fast
Pressa fast Estrotect hårt med handflatan på djurets päls tills ni känner värmen från
djuret komma igenom, så att hårstråna tränger in i det självhäftande skiktet, gnugga
med fingertopparna utmed kanterna.
Färdigt
Kontrollera djur med lappar, helst 3 ggr/dygn. Signallagret kommer att exponeras
alltmer med antalet bestigningar. Äkta ståbrunst = det mesta av silverskiktet är
avnött. Avlägsna lapp efter inseminering.
• Applicera längre fram än normalt på mindre djur, och längre bak på de extremt
höga i förhållande till övriga i flocken.
• Djur med lappar bör inte ha tillgång till koborstar
• Om svansen nöter (insekter) pröva att sätta lappen på svansfästet. Bekämpa flugor med pour on.
• Estrotect finns i 5 olika färger. Exempel; blå några veckor efter kalvning för att
konstatera att djuret kommer igång med brunst, röd för att seminera på, grön ca två
veckor efter ins för att fånga ev. omlöpare med och fuchsia för djur behandlade för
fruktsamhetsstörningar. Notera i brunstkalendern!

Följer man ovanstående rekommendationer sitter lapparna kvar minst
6-8 veckor. (Vill någon använda separat lim, så fungerar 3M Scotch Weld 77
spraylim. Spraya i så fall sparsamt på området framifrån - inte in i pälsen.)
Har ni frågor om Estrotect kontakta återförsäljaren eller ring nedanstående nr.

Begränsad Garanti

Produkten omfattas av garanti rörande material- och tillverkningsdefekter under två år från tillverkningsdatum.
Inom denna period ersätts produkten med ny mot uppvisande av kvitto hos försäljaren. Produktens lämplighet
för köparens avsedda syften är upp till köparen att ta ansvar för.

H&P Kristiansson +46705151423, www.brunst.se

Pressveck på lapparna är ytterligare
indikation på ståbrunst

