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Til Erik Poulsen
Jeg tillader mig hermed at sende information om en anden HELT SUPERÆN nyhed:
Antahi sonderne fra New Zealand
(Jeg vedhæfter et datablad men den absolut bedste information fås ved at se på
videoen via link’et nederst)
Det er faktisk ikke helt problemfrit at give kalve råmælk og andet med sonde, og vi er
derfor særdeles tilfredse med at kunne præsentere
to helt specielle kalve sonder udviklet af en kvindelig kalveopdrætter/dyrlæge i New
Zealand - og ligeledes med at det er lykkedes os at få eneret for sonderne i
Nordeuropa og Skandinavien
Du kan se den kvindelige produktudvikler demonstrere sonden på video’en
,at sonderne er udviklet af én, ”der har skoen på”, sonderne har så mange utrolig
gennemtænkte detaljer:
1. De to udgaver differentierer sig ved, at den ene har en mundspærre – der fæstes
med remme bag ørerne - den anden en plade, der sidder foran mulen.
2. Fordelen ved mundspærren er, at kalven så tygger på denne –og ikke på sonden
3. Både plade og mundspærre har et hul, hvorigennem man fører sonden ned,
4. Sonden er meget blød, elastisk og fleksibel og i ét stykke – dvs den kan ikke skille
ad efter at være ført ned(!)
(det kan ske med sonder, der består af et rør forbundet med en slange og er jo mere
end hæsligt, man kan så kun aflive kalven!)
5. Sonden er påført mål, der viser, hvor langt man skal føre sonden ned afhængigt af
kalvens vægt
6. Man kan fastgøre en stopklods ved den vægt, der passer til besætningen
7. Systemet omfatter også en 4 liter dunk, der nemt sættes på sonden.
8. Der kan også ”clickes” en sut på dunken
9. Rengøringen er helt utrolig gennemtænkt, håndtaget er placeret sådan, at man
NEMT kan føre en flaskerenser fra åbningen og gennem håndtaget!
https://www.youtube.com/watch?v=51oCJbgT9O8
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