Stress-Fri
Sonde fodring

FLEXI TUBER – START KIT

NEW

Feeding

PRODUCT

Gennemtænkt design - nem at bruge!
Sonderne er udformet af dyrlæge og reducerer I høj grad kalvens stress
og utilpashed. Den flexible sonde er nem at sluge- kalvens kamp og
modstand reduceres, Anvendelsen er nem at lære.
Flexi Tube kan holdes med kun én hand. Indeholder Velco strips til
mere”håndfri” betjening.
Stor 4 liters flaske
Transparent sonde gør det nemt af følge indgivning – samt nem rengøring
Ergonomisk håndtag –perfekt til både små og store hænder
Selv tyktflydende Kolostrum løber hurtigt
Safety tip

.

Størrelses markering gør
dosering nem

MundstykkeVelcobånd
Sættes
bag ørerne

Tuben føres ind gennem
mundstykket, så den nemt
føres ned I spiserøret
Clip on flaske holder
mundstuykke rent.
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Click on sut
sikrer
forbindelse til flaske og
sonde.
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tlf 97132382 - info@erricomfort.dk

Hvordan bruges Flexi tube?LEXI
TUBER
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Før tuben gennem mundstykket
og ned I spiserøret

3

Oesophagus.
Spiserør

Stopper og kalvevægt
viser dosering

REGEL NUMMER ET

1

Lad aldrig væsken løbe
før sonden sidder korrekt

Når sonden er gået ind I
spiserøret, er det tid at hæve
flasken
into the oesophagus it is safe
to raise the bottle.
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Under indgift:
Hold mundstykket på plads,
mens der fodres. Hold kaven
sådan, at hvis den bevæger sig
bevæger mundstýkket sig MED
kalven. Lad ikke sonden bevæge
sig mere end 2.5 cm ud under
indgivningen. Lad aldrig kalven
sænke hovedet til under mavens
niveau.

Mundstykket sidder behageligt I munden
fæstnet med bånd bag ørerne.

Udtagning af sonden:
Vent til mindst 1 sekund
efter at væskrn er løbet
ud af sonden, træk så
forsigtigt sonden ud

Wait at least one second after
all liquid has finished running
STOPPER POSITION & MAKERING FOR STØRRELSE:
through, then gently remove.
•Overvej omhyggeligt kalvens vægt - anslå den hellere lidt for
højt, sonden må hellere føres for langt ned.
• Stop marjkering skal sættes til højre for mærket!
Undervurder ikke kalvens størrelse, det er bedre at føre tuben længere ned – end ikke langt nok!
Vi anbefaler, at stopper markeringen sættes efter den største kalv i gruppen

Se venligst demonstrations video
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Bånd bag ørerne fastgør
mundstykket behageligt I
munden.

