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Egyéb világszerte elismert AMBIC termékek

Jetstream tőgypermetező 
A legjobb minőséget képviselő, nagy
teljesítményű vákuumműködtetésű
tőgypermetező berendezés. Az eszköz
bővíthető így nagyobb fejőházakban is
kiválóan használható. 

Vision tőgygyulladás előjelző
A tejtömlőbe pillanatok alatt
beszerelhető strapabíró eszköz, amely
az év 365 napján minden egyes
fejőálláson garantáltan jelzi a
tőgygyulladást.    

Tejszűrő 
Ez a kiváló tej szűrésére kifejlesztett
eszköz költségkímélő, újrafelhasználható
rozsdamentes acél szűrőbetéttel
rendelkezik 

Tejmintavevő 
Ez a Nagy-Britannia nemzeti
tejfeljegyzéseit figyelembe véve
készült, egyedi tejmintavevő eszköz kis
mennyiségű, de reprezentatív mintát
vesz a fejés alatt. 

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS
FORGALMAZÓ: 

®®A tőgygyulladás következtében felmerülő költségek a
tehenészeti telepek legnagyobb, de ugyanakkor
megelőzhető kiadásai. Az éves felbecsült összeg kb.: 
140 €/tehén.

Ez magában foglalja:                                  

•A tejveszteséget 
•A tej minőségének romlását, amely az ár

csökkenését is jelenti 
•Kezelési és állatorvosi költségeket 
•A kiöntött rossz minőségű tej miatti veszteséget 
•A beteg tehenek selejtezését 

A tőgygyulladás költségei egy átlagos tehenészetben
Egy 100 tehénből álló állományban, ahol a tőgygyulladás
gyakorisága 65 eset / év és a szomatikus sejtszám 200.000
db/ml, a tőgygyulladás évi költsége kb.: 12.800 Euró. 

US $    € Ł 
Clinical mastitis 6,175 9,077 11,177    
Cell count penalty 4,500 6,615 8,145    
Total cost of mastitis  10,675 15,692 19,322 
A statisztikát készítette Edmondson and Blowey 2001 

Egy kevésbé egészséges állományra fordított 
költségek ennél magasabbak  
A tőgyfertőtlenítés kulcsfontosságú az Ötpontos Tervben,
amely hatására jelentősen csökkent a tőgygyulladások
száma szerte a Világon az elmúlt 20 évben. 

A tőgygyulladás költségei 
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Cikkszámok: HABOSITÓS POHÁR 

ADC/130 Habosítós bimbófürösztő pohárzámok:
GÉPI HABOSITÓ 
APF/001 Elektromos Gépi Habosító 3 bimbófürösztő egységgel és 

beépített kompresszorral 
APF/300 Pneumatikus Gépi Habosító 3 bimbófürösztő egységgel és 

szabályzóval 
APF/004 Habosítós pohár és pisztoly 
APF/005 Nyomásszabályzó 
APF/014 Kiegészítő szett: egy habosító pohár, egy pisztoly és egy 

spiráltömlő 
APF/030 Habosítós pohá



Ambic Habosító Gép
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Miért használjon habosító anyagot?
• Sokkal hatékonyabb 

Kutatások bizonyítják, hogy a Jód habként használva 
sokkal hatékonyabb a S. aureus, S. uberis és az E. coli 
kiküszöbölésében. 

• Anyagtakarékosabbb 
Habként használva jóval kevesebb fertőtlenítő szerre 
van szükség, amellyel pénzt takaríthat meg és 
környezetvédelmi szempontból is kedvezőbb. 

• Jobban észrevehető 
A habosítva felvitt anyag jobban látható, ezért 
használatával könnyebben ellenőrizheti, hogy a 
fertőtlenítőszer a tőgybimbókat teljesen befedi-e. 

• 100%-os tőgybimbó lefedés 
A tőgybimbók 100%-os fedettsége                           
könnyedén elérhető, így hatékonyabb,                       
mint a permetezés.   

Mennyire hatékony

Az Angol Állategészségügyi Intézet által végzett 
vizsgálat kimutatta, hogy egy jódos tőgyfertőtlenítő 
szer habként használva 50%-al jobban csökkenti a 
Staph. aerus Strep. uberis és az E. Coli baktériumok
mennyiségét, mint ugyanez folyadékként használva. 

*Vizsgálati beszámoló IAH B14 2003. május

Mire használható a hab? 
•Rendkívül hatékony a fejés előtti és utáni fertőtlenítésre is 

• Egyre több speciális, direkt habosításra alkalmas
fertőtlenítőszer szerepel a gyártók termékpalettáján Pl.:
Calvatis-Calgonit, Ecolab, Delaval stb. 

•Többféle már forgalomban lévő fertőtlenítőszer szintén
alkalmas habosításra.   

Milyen habosítót válasszunk?

A habosítós pohár az eredeti AMBIC
tőgyfertőtlenítő pohár mintájára
készült   

• Egy egyszerű költségkímélő                                    
eszköz a habosítás minden                                      
előnyével  

•A pohár könnyen összenyomható
és rugalmas, használata így igen egyszerű 

•A habsűrűség állandó, mely a tőgybimbó teljes fedését
biztosítja 

•A pohár egyszeri feltöltéssel 100 tehén fertőtlenítését 
teszi lehetővé 

•Több színben kapható, mely segíti a fejés előtti és utáni 
fertőtlenítés különválasztását 

•Az eszköz a legjobb minőségű, vegyszereknek ellenálló
anyagokból készült 

Pneumatikus változatban,
amely a telepi kompresszort
használja fel és elektromos
változatban is amely beépített
kompresszorral rendelkezik 

•A habosításhoz csak egyszerűen nyomja meg a ravaszt  

•A habsűrűség állandó, mely a tőgybimbó teljes fedését 
biztosítja 

•A pohár egyszeri feltöltéssel 100 tehén fertőtlenítését 
teszi lehetővé 

•Minden fejőházzal kompatibilis

•Alacsony nyomáson működő rendszer, így gazdaságos és 
biztonságos is 

• Egyszerű beszerelhetőség a gyorscsatlakozók segítségével 

•Tartalék alkatrészek és bővítő szettek kaphatóak a
berendezéshez  

•Az eszköz a legjobb minőségű, vegyszereknek is ellenálló
anyagokból készült 

•1 év garancia 

GÉPI HABOSITÓ 

HABOSITÓS POHÁR 
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A baktériumszám változásának követése különböző
anyagokkal folytatott kezelések esetén 


