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Et bredt sortiment af spraybare 
yverplejeprodukter med både 
desinficerende og plejende effekt

www.lely.com

Robotindstillinger for pattespray
Gælder for Astronaut A3, A3 Next, A4 og A5.

Produkt Dyse Tryk (bar) Tid
Forbrug pr. 

malkning (gr)

Lely Astri-DIN 30.025 3,0 0,12 5,90

Lely Astri-IO 30.025 2,0 0,15 5,43

Lely Astri-UC 30.025 4,0 0,10 5,96

Lely Quaress-Lac 30.025 3,0 0,15 7,50

Lely Quaress-Iodine 30.025 4,0 0,12 7,08

Lely Quaress-Lac Plus 30.025 3,0 0,10 4,12

Lely Quaress-Barrier  30.025 3,0 - 5,0 0,10 7 - 8.5*

* Der tages forbehold for større forbrug pga. trykindstillinger i forhold til temperaturen.

Hvorfor anbefaler vi at bruge 
yverplejeprodukter?
En sund besætning danner grundlaget for en vellykket malkning. En sund ko producerer 
mere mælk og kræver mindre arbejde. Yverpleje spiller en vigtig rolle i den henseende.
Brugen af det rigtige yverplejeprodukt reducerer risikoen for forøget celletal og mastitis. 
Det øger mælkekvaliteten og bidrager til en højere livsydelse. I kombination med optimal 
modstandskraft og et godt helbred, kan koen bruge al hendes energi på at producere 
mælk.
Lely Consumables tror på, at anvendelse af yverplejeprodukter understøtter dine køers 
helbred. Vi rådgiver dig gerne i valget af det rigtige yverplejeprodukt der passer til netop 
din bedrift.

Lely pattespray-produkternes effekt mod mikroorganismer

Kontakt os for detailjerede oplysninger om de forskellige pattespray.
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Baseret på

Mælkesyre x x x

Jod x x x x

Bakterier*

Staph. aureus x x x x x x x

Strep. uberis x x x x x x

Strep. agalactiae x x

Strep. dysgalcactiae x x

Strep. faecium x

Enterococus hirae x x x

Mycobacterium x x

Listeria Monocytogenes x x

E. Coli x x x x x x

CNS x x

Salmonella typhimurium x

Pseudomonas aeruginosa x x x x x x

Proteus hauseri x x x

Proteus mirabilis x

Virus

Poxyviradae x x

Gær

Gærsvamp x x x

Anbefalet brug

Kan anvendes hele året x x x x x x x

Ekstra god til vinterbrug x

Ekstra god ved udbinding x

Flueafvisende x

Produkterne er testet i overensstemmelse med EN1656, EN1657 og EB14675 normtest.
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De forskellige typer yverpleje

Lely Consumables har nøje sammensat et sortiment af yverplejeprodukter. 
Produkterne er udviklet specielt til brug i Lely Astronaut malkerobotten,  
og har både desinficerende og plejende effekt.  

Med udgangspunkt i forholdene på den enkelte bedrift, vælges det rette 
yverplejeprodukt. Effekten varierer fra stærkt desinficerende til meget  
skånsom og plejende.

Lelys standpunkt 
er baseret på 
produkternes 
desinficerings- og 
plejevirkning. De 
er alle godkendte 
produkter, og som 
biocider opfylder de 
minimumskravene 
til yversundhed.
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Sund hud
Lely Quaress-Lac

•  Mælkesyre findes naturligt i kroppen
•  Gør pattehuden smidig
•  Hurtig desinfektion af rene patter

Baseret på det naturlige stof mælkesyre. 
Dræber både smitsomme bakterier og 
miljøbakterier. Kombineret med en meget 
mild og plejende effekt på huden, er dette 
produkt perfekt på bedrifter der ønsker 
løbende kontrol med 
yverplejen.

Rutine
Lely Astri-Din 

•  Effektiv desinfektion uden at skade huden
•  Mælkesyre findes naturligt i kroppen
•    Glycerin er med til at bevare fugtindholdet

Baseret på det naturlige stof mælkesyre. 
Dræber både smitsomme bakterier og 
miljøbakterier. Velegnet på bedrifter hvor 
yverplejen er under kontrol. Takket være de 
plejende egenskaber og den milde virkning, er 
dette produkt ideelt til rutinebrug.

Beskyttelse
Lely Quaress-Barrier 

•  Spraybart barriereprodukt
•  Lang beskyttelsestid da produktet lukker 

pattens lukkemuskel
•  Fjernes nemt med Lelys forbehandlingsbørster

Lely Quaress-Barrier er et klar-til-brug-produkt 
velegnet til brug i Lely Astronaut malkerobotten. 
Baseret på pvp-jod. Forsegler pattekanalen 
med et fysisk beskyttende lag. Dette forhindrer 
mikroorganismer i at trænge ind i yveret. Det 
beskyttende lag virker som 
et åndbart og beskyttende 
ekstra lag hud. Det er ideelt til 
brug på bedrifter hvor et vel-
beskyttet yver er essentielt, 
pga. udfordrende miljøforhold.

Forbedrende
Lely Quaress-Iodine 

•  Meget kraftigt desinficerende
•  Angriber hele spektret af patogener der 

forårsager mastitis blandt malkekvæg
•  Indholdet af lanolin har en fugtgivende 

effekt

Baseret på jod. Dræber øjeblikkeligt 
smitsomme bakterier og i særdeleshed 
miljøbakterier. Takket være 
det høje jodindhold på 5,000 
ppm, er det især velegnet 
på bedrifter der har behov 
for øjeblikkelig indgriben i 
yversundheden.

Kontrol 
Lely Astri-IO 

•  Pvp-jod er velkendt til desinficering inden for 
lægemiddelverdenen

•   Stærkt desinficerende selv på snavsede patter
•   Fremmer helingen og produktionen af nye 

hudceller

Baseret på pvp-jod, der øjeblikkeligt dræber 
smitsomme bakterier og i særdeleshed 
miljøbakterier. Velegnet på bedrifter hvor der 
er fokus på en hurtig desinfektion.

Flueafvisende 
Lely Quaress-Lac Plus 

•   Koncentrat med længere holdbarhed
•  Flueafvisende effekter forhindrer 

krydskontaminering
•  Hurtig desinfektion af rene patter

Baseret på det naturlige stof mælkesyre. 
Dræber både smitsomme bakterier 
og miljøbakterier. Kombineret med en 
meget mild og plejende effekt på huden, 
er dette produkt perfekt 
på bedrifter der ønsker 
løbende kontrol med 
yverplejen. De flueafvisende 
egenskaber gør dette 
produkt ekstremt effektivt i 
sommermånederne.

Helbredelse 
Lely Astri-UC 

•    Højt indhold af hudplejende ingredienser
•  Sikrer sunde patter og gør dem lettere at 

vaske
•  En tynd hinde sikrer en langtidsvirkende 

effekt

Baseret på pvp-jod. Kontrollerer aktivt 
yverplejen. Med en meget mild og plejende 
effekt på huden giver Lely Astri-UC patterne 
de perfekte forudsætninger. Ideelt til brug i de 
måneder hvor huden er 
negativt påvirket af vejret.

Plejende effekt

Standard

Desinfektion

Beskyttelse

Pleje


