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 הסבר -ם חומרי חיטוי לעטיני
 

 
עברו את , כל החומרים המופיעים בטבלה הינם בעלי מספר רישום בשירותים הווטרינרים .א

 .האישורים הדרושים ומומלצים לשימוש לפי ההתוויות הרשומות עליהם
 .חדש יש לשים לב לתאריך תפוגת חומר החיטויבעת רכישת מיכל 

 
 .בסיום החליבה חשוב לחטא את הפטמות מידית עם הסרת אשכול החליבה  . ב

 
 .ח"ה או מדריך ממש"חיטוי פטמות לפני חליבה יבוצע בהמלצת רופא מאל .ג

 
 .חיטוי פטמות לפני חליבה יש לבצע אך ורק על פטמות נקיות ויבשות .ד

 
פטמות לפני חליבה יש להשתמש באותו הריכוז של החומר כפי שהוא מומלץ לאחר בחיטוי  .ה

 .חליבה
 

 03 -כ, בדגש ניגוב קצה הפטמה, יש לנגב הפטמות בנייר חד פעמי, בחיטוי פטמות לפני החליבה .ו
 .שניות מתחילת החיטוי

 
ואין להוריד את ריכוזי התכשירים , הריכוזים המומלצים לטבילה או ריסוס הפטמות הם זהים .ז

 . לריסוס
 

 בזמן טבילת פטמות יש לוודא שמפלס הנוזל בכוס הטבילה יספיק לטבילת הפטמות לפחות  .ח
 .מאורכן /04ל 
 

רמת החומציות בחומר החיטוי צריכה להיות כפי שפורסם והוגש לרישום בשירותים  .ט
נמוך מאד יכול לגרום לתופעות לוואי על  PH. חריגה מכך תעיד על בעיתיות, הווטרינרים

ה או למדריכי "רופאי מאל –רצוי לעקוב ולהתריע מיד למעבדה לבריאות העטין . הפטמות
 77//777-/3:  ח טלפון"ממש

תהיה בהמלצת , בין פרה אחת לשנייה, שימוש בחומר חיטוי לשטיפת וחיטוי אשכולות החליבה .י
 .ח"ה או מדריך ממש"רופא מאל

 
אין לאחסנם בשום אופן . י היצרן"יש להקפיד על הנחיות השימוש ואחסנת החומרים כנדרש ע .יא

 .בקרבת מיכל החלב או במקום שאינו סגור ומאובטח
 

ולכן מומלץ , יכולה להשפיע על היעילות של החומר חיטוי( קשיותם)יכות המים יש להדגיש שא .יב
 ".מים רכים"למהול את החומר המרוכז ב

 
כדי לקבל חומר (. לגבי יוד)גליצרין בחומר המהול  0%-%/ -בתקופת החורף מומלץ להשלים ל .יג

 .מומלץ להתקין מערכת לבחישת היוד שבמיכל ממנו נשאב היוד לשימוש, אחיד
 

 .יש לוודא שמערכת הריסוס עמידה בכלור, בשימוש בריסוס בחומר חיטוי על בסיס כלור .יד
 
 
 

 


