Použití Keratexu – kopytního tužidla
Keratex může řešit problémy
neokovaná.

spojené se slabými, křehkými nebo lámavými kopyty, bez rozdílu jestli jsou okovaná nebo

Použití u neokovaných koní
Používá se u koní, kteří se tradičně nechávají bez podkov, jako jsou březí klisny, hříbata, penzionovaní závodní koně atd., a koní s lehkou
zátěží.
Díky tomu, že Keratex posiluje kopytní rohovinu, se stávají kopyta mnohem více odolná proti opotřebení a lámání i v případě, že zůstanou bez
podkov. Je to proto ideální způsob ochrany kopyt u lehce zatěžovaných koní, kteří jezdí do cca 30km týdně a kteří by jinak vyžadovaly
okování.
Ve stájích najde Keratex uplatnění při udržování kopyt březích klisen, hříbat, a umožní rovněž nekovat ročky bez obav až do prvních
tréninků.
Použití u okovaných koní
Pro koně, kteří trpí praskáním a rozštěpy, zejména okolo nýtů podkováků a starých děr po podkovácích
Keratex stabilizuje praskliny posílením rohoviny, čímž preventivně působí proti dalšímu rozšíření praskliny. Natřená rohovina je silnější a
poskytuje jistější oporu pro podkováky. Keratex zasákne do starých děr po podkovácích, které narušují strukturu rohoviny a vytvoří tak jádro
silnější rohoviny, které brání dalšímu praskání a poškození kopyta.
Aplikace Keratexu je velmi snadná, díky kapalnému stavu s velmi malou viskozitou a uživatelsky příjemnému balení v plastové lahvičce.
Aplikace:
A) Nepoužívejte Keratex u krvácejících nebo nemocných kopyt bez předchozí prohlídky veterinářem.
B) Neaplikujte Keratex na korunkový okraj, měkkou tkáň patek a za normálních okolností střel (viz. níže)
C) Aby mohl Keratex účinkovat, musí mu být umožněno vsáknout se do kopyta
Vždy se ujistěte, že kopytní stěna, nosný okraj a chodidlo jsou čisté, suché a bez zbytků podestýlky, hnoje, kopytních mazadel a laků. Dokonale
kopyta vydrhněte a omyjte teplou vodou c čistícím prostředkem, důkladně opláchněte a nechte oschnout. Vyčistěte staré díry po podkovácích
kouskem drátu, aby se mohl Keratex zasáknout dovnitř.
Nepoužívejte žádná kopytní mazadla, oleje, tuky, laky ve spojení s Keratexem, protože tyto snižují účinnost přípravku.
Pokud byla předtím kopyta natřena nějakými mazadly, je třeba je před aplikací důkladně odstranit.
Kopytní tuky a oleje lze snadno odstranit odmašťovadly jako je 1.1.1Trichlorethane nebo běžný aceton, zatímco laky se musí odstranit acetonem
nebo ředidlem. (NEPOUŽÍVEJTE ODLAKOVAČE NA NEHTY – MŮŽOU OBSAHOVAT OLEJ).
D) postavte koně na suché a dobře větrané místo
Aplikace u neokovaných koní:
1) Postupujte dle A-D
2) Ujistěte se, že kopyto je správně vystrouhané a vybalancované s rovným nosným okrajem. Lehce orašplujte nosný okraj kopyta na
čistou rohovinu. (Umožní to dokonalé zasáknutí přípravku kapilárním vzlínáním do spodní části kopyta.)
3) Zvedněte každé kopyto a přiloženým štětcem naneste Keratex na nosný okraj kopytní stěny. Udržujte štětec dobře nasáknutý a 34x ji natřete, aby byla rohovina dokonale navlhčená. (Je také užitečné natřít chodilo, protože tak dojde k prevenci pohmoždění
chodidla, což je poměrně častý jev u neokovaných kopyt.)
4) Po aplikaci Keratexu držte kopyto s chodidlem nahoře cca minutu, aby přípravek dobře zasáknul.
5) Postavte kopyto na zem a hojně natřete Kratexem spodní polovinu kopyta (viz bod B)
6) Nepracujte s koněm do doby než Keratex na kopytu uschne. Při přirozené teplotě kopyta uschne přípravek během několika minut.
7) Během asi dvou týdnu Keratex optimálně posílí kopytní rohovinu, tzn. že do této doby je třeba věnovat kopytům zvýšenou
pozornost. Nicméně už během několika prvních dní začne kopyto zpevňovat a poznáte, že na tvrdém povrchu kopyta zní mnohem
ostřeji.
8) Aplikujte Keratex dvakrát týdně během prvních dvou týdnů a potom pravidelně jednou za týden dokud kůň zůstane bez podkov.
Kopyta je možné strouhat dle potřeby a konkrétní zátěže koně.
Aplikace u okovaných kopyt:
9) Postupujte dle A-D
10) Ujistěte se, že povrch poškozené rohoviny je čistý a bez zbytků oleje a laků. Jemně odstraňte nečistoty ze starých děr po
podkovácích, tak aby do nich mohl Keratex zasáknout.
11) Natřete Keratexem spodní polovinu kopyta, začněte nad linií nýtů podkováků. Hojně ho naneste zejména na praskliny a díry po
podkovácích. Doporučujeme natřít i chodidlo pro prevenci před pohmožděním. To je užitečné zejména pro koně s tenkou kopytní
stěnou a plochým kopytem. Pro zajištění dokonalé aplikace, natřete hojně chodidlo a nechte přípravek zatéct pod podkovu.
12) Aplikujte Keratex 2x týdně během prvních dvou týdnů a potom pravidelně jednou týdně.
13) Pokaždé když měníte podkovy, tak aplikujte Keratex na nosný okraj kopytní stěny viz 3). Na místě, kde se podkova připaluje, je
třeba odstranit spálenou rohovinu až na čistý roh před natřením Keratexem.
14) Rohovina začne během několika dnů sílit a podkováky budou mnohem lépe v tvrdší rohovině držet. Odloupnuté kousky rohoviny
mohou sice občas opadávat, ale pod nimi již bude silnější rohovina a lámání nebude dále pokračovat. Obvykle odrůstá lámavá a
popraskaná rohovina rychlostí 1cm /měsíc, podle toho poznáte, kdy by se měl dostavit výsledek. Už během odrůstání je ale kopytní
rohovina silnější, což zabraňuje vytrhávání podkováků.
Keratex posiluje pouze natřenou rohovinu, tzn. že pokud přerušíte péči, tak se kopyto vrátí do původního
stavu.
Běžná péče o kopyta:
Jako doplněk při běžné péči o kopyta zajistí aplikace 1x týdně, že kopyta zůstanou bez prasklin se silnou kopytní stěnou, která se může vždy objevit
jako následek předchozího stresu vyvolaného např. onemocněním v minulých měsících.
Působí také jako prevence proti zeslabení rohoviny při přechodu na jiné krmivo nebo při přechodu na jinou pastvu, kde je odlišné minerální složení
potravy.
Poznámky pro podkováře:
Keratex se může použít na silně poškozená kopyta, která se obtížně podkovávají, pokud se aplikuje na nosný okraj stěna a kopytní stěnu a nechá
zaschnout 45min. před podkováním. Poté dojde k vytvoření „plastického efektu“, který umožní přibít podkovák s mnohem menším rizikem, že dojde
k naštípnutí nebo odlomení kopytní rohoviny podkovákem.
Díky posilujícímu efektu se Keratex může použít jako prevence vzniku dutin a rozdrobené rohoviny patek, pokud se natře na nosný okraj kopytní stěny
před přibitím podkovy.
Naředěný 1:1 s vodou je možné natřít Keratexem střel pokud je rozměklý působením hniloby. Keratex nejen posílí střel, ale působí rovněž jako účinná
desinfekce.
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