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Brug af
I. Klargør udstyret
1/ Vedligehold af udstyr
 Vaginaltermometer og tilbehør skal altid opbevares i den
blå box, rengjort, tørret, og klar til brug;
 Straks efter brug skal termometer og tilbehøret rengøres
hver for sig:
 Termometer: brug en blød børste, vand og en
neutral sæbe;
 Edderkopperne: Vaskes i vaskemaskine (max.
400C, brug ikke sæbe) ved at benytte et vaskenet.

 PAS PÅ: Brug aldrig stærke rengøringsmidler med klor eller
jod til at rense udstyret i.
NB: Rensning af udstyr efter brug, skal ikke forveksles med desinficering
hvilket foretages lige før indsættelse I dyret.

Brug evt. først en blød børste til, at fjerne det
værste skidt;

2/ Valg af tilbehør
Find den rette størrelse edderkop ved at se i den nedenstående tabel.
Karakteristika
FARVE
STØRRELSE
MATERIALE
Passer til

Edderkop No. 1
Turkis
Small
Fleksibel

Kvier og køer af lille race eller
med en smal fødselsgang
(fx Belgisk blåhvidt)

Edderkop No. 2

Edderkop No. 3

Hvid
Medium
Let fleksibel

Gul
Large
Stiv

Køer der har kælvet før eller
har en lidt udvidet
fødselsgang (fx Charolais)

Køer af stor race som har
kælvet før og har en stor og
udvidet fødselsgang

NB: Termometre der ikke er i brug, skal opbevares i den blå box, 20-30 meter væk fra radiobasen.

3/ Montering af edderkopperne
1. Edderkopperne monteres i
forenden af termometeret
hvor der er 3 hakker;
2. Monter den lille C-formede
edderkop, med benene ind
mod termometerets krop;
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3. Monter den store S-formede
edderkop over den lille, så dens
ben vender væk fra
termometerets krop. Den klikkes
fast og derved låses systemet;
4. Termometeret indføres i
applikatoren ved at holde
benene på den S-formede
edderkop samlet med den ene
hånd;

II. Opsæt termometer

III. SMS-beskeder

 Termometeret skal indsættes i koens vagina 8 dage til
2 timer før kælvning.
 Før at undgå ulykker bør koen være
fikseret under applikationen.

SMS-varsel om termometeraktivering: start på overvågning
 Bliver sendt under desinficeringen/indførelsen;
 Giver besked om termometerets nummer og hvornår
det blev aktiveret;

1/ Hygiejne ved indføring
 Klargør 2 spande med en lunken opløsning af et
desinficerende middel (sæbe eller klorhexidin);
 Lad applikator termometer og edderkopper ligge i blød
i spand 1;
 Rengør koens ydre kønsdele, med vand fra spand 2;
 Eftertør med papir;
 Påfør applikatoren en lille klat explorationsgel til at lette
indførelsen;
 Efter hver indførsel skal applikatoren vaskes grundigt
med opløsningen fra spand 2;
NB: Brug aldrig midler med klor eller jod!

SMS med daglig rapport.
 sendes 1-2 gange om dagen, afhængig af de valgte
indstillinger;
 Informerer om koens temperatur;
 Giver besked hvis termometeret ikke kan
kommunikere med radiobasen;
SMS-varsel om forventet kælvning
 Varsler om forstående kælvning, indenfor 48 timer;
SMS-varsel om lav temperatur
 Sendes hvis temperaturen falder til under 37.8°C i
mere end 2 timer
 Koen bør tjekkes!
SMS-varsel om at termometeret er uddrevet:
Kælvningen er i gang!
 Om dagen bliver beskeden sendt prompte ;
 Om natten kan der, hvis det ønskes, indsætte en
forsinkelse på leveringen af beskeden;
 Informerer om termometerets nummer og hvornår det
blev skubbet ud af koen;

2/ Placering i fødselsgangen

 Placer dig bag koen;
 Hold koens kønslæber adskilte;
 Indfør forsigtigt applikatoren ved at følge skedens
naturlige vinkel (lidt opad og så horisontalt) og
fortsæt langsomt indtil børhalsen nås (applikatoren vil
da være ført næsten helt i bund);
 Træk applikatoren 5-7cm tilbage fra børhalsen;
 Frigør termometeret ved at trække i applikatorens
hvide del. Skub ikke med applikatorens blå del!

Yderligere information kan findes på hjemmesiden:
www.velphone.dk eller ved henvendelse til:
Jesper Rask | jr@erricomfort.dk | 97132382
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