Sanogene® gebruiksaanwijzing
Het product komt in twee kleine zakjes. Het grootste zakje is het concentraat (zakje van 25ml met een stabiele
2% chloordioxide oplossing in water) en het kleine zakje bevat de activator (zakje van 10ml 50% w/v citroenzuur).
Het met water verdunde, geactiveerde product wordt gebruikt als hoefbad in een medische spoelschoen. Ook
kan het door middel van een sprayfles of met behulp van make-up watjes worden aangebracht op de hoef als u
een dag minder tijd heeft. Een hoefbad heeft echter de voorkeur.
Gebruiksklaar maken van de oplossing (in een goed geventileerde ruimte en in een schone plastic fles) gaat
als volgt:
Stap 1: beide zakjes open maken en de volledige inhoud samenvoegen
Stap 2: dop op de fles en wacht 5 min zodat de chloordioxide kan activeren. De oplossing kleurt diep geel/groen.
Stap 3: verdun de oplossing altijd met water tot de gewenste oplossing:
*
1 liter water bijvoegen (voor ernstiger rotstraal of witte lijn ziekte)
*
2.5 liter water bijvoegen (preventie/onderhoudsoplossing voor de hoef)
*
5 liter water bijvoegen (oppervlakkige wondverzorging/regenschurft)
Zorg dat de hoeven schoon (uit krabben en schoon borstelen en/of met water afspoelen) het hoefbad in gaan.
Giet de gewenste hoeveelheid chloordioxide oplossing in de medische spoelschoen. Heeft u een dag minder tijd
breng het dan aan op de hoef met de sprayfles of doordrenk een make-up watje en stop dit in bijv. de
straalgroeves. Bij gebruik als hoefbad, per hoef slechts 10 minuten weken (de hoef langer in de oplossing laten
staan zal geen kwaad doen, maar heeft ook geen toegevoegde waarde). Het is geen probleem om 1 medische
spoelschoen met dezelfde oplossing te gebruiken voor alle vier de hoeven.
Na het hoefbad heeft het de voorkeur de nog natte hoef 30 minuten in te pakken in plastic. De dampen die
ontstaan door de lichaamstemperatuur kunnen zo wellicht nog plekken bereiken die voor de oplossing niet te
bereiken waren.
Na het aanmaken is de ongebruikte, maar geactiveerde oplossing, nog zeker 14 dagen actief mits juist
opgeslagen (afgesloten fles, in het donker en op kamertemperatuur). Zolang de oplossing groen/gelig is, is het
nog actief. Chloordioxide vervalt zeer snel in zonlicht, zet het middel dus niet in de zon!
Zolang de oplossing in de originele afgesloten zakjes zit blijft het zeker 2 jaar houdbaar (mits goed opgeslagen bij
kamertemperatuur en in het donker).
Veilig voor de omgeving: nadat de oplossing is uitgewerkt blijft er zout water over (NaCl en H2O).
Aanbevolen gebruik:
Bij ernstige infecties/rotstraal/witte lijn ziekte: Is de behandeling tenminste dagelijks. De eerste vier dagen
dagelijks een hoefbad. Vervolgens minimaal 2 à 3 maal per week een hoefbad (tussendoor dagelijks de hoef
behandelen met Sanogene® d.m.v. sprayfles en/of gebruik van make-up watjes).
Preventie/onderhoud: het hoefbad toepassen naar behoefte. Dit kan van eenmaal per week tot eenmaal per
maand.
Waarschuwingen:
– Altijd klaar maken en gebruiken in een goed geventileerde omgeving!
– Bewaar nooit grote hoeveelheden geactiveerde oplossing (maak steeds 1 setje per keer klaar)!
– Na 5 minuten de geactiveerde oplossing altijd verdunnen met water!
– Draag altijd handschoenen, bril en beschermende kleding als u werkt met het product!
– Nooit in de zon laten staan, het product vervalt dan binnen korte tijd naar zoutwater!
– Kan haren en kleding verkleuren!
– Gebruik een plastic fles, nooit metaal en verwijder indien mogelijk de hoefijzers (chloordioxide oxideert)!
– Lees zorgvuldig het veiligheidsinformatieblad/safety data sheet voor gebruik.
– Buiten bereik van kinderen houden!

