
  FOTOSENSIBILITET, SOMMEREKSEM:
 • Plej inficerede område 1 gang dagligt, brugsopløning 1:10 på skumserviet.
 • Lad området lufttørre.
 • Brug KovaLine wipes, omkring øjne og ører.
 • Lad området lufttørre.
 • Skyl ikke af.

  SÅR OG RIFTER:
 • Plej området med engangsserviet og opblanding 1:10.
 • Plej  indtil det skummer.
 • Skyl ikke af.
 • Plej dagligt til såret er lægt.

  DERMATOFILOSE CONGOLENSIS (REGNEKSEM):
 • Plej dagligt, på inficerede område, indtil Plejeblandingen skummer.
 • Lad området lufttørre.
 • Anvend brugsopløsning 1:10 på engangsskumserviet.
 • Skyl ikke af.

  OMKRING ØJNE OG YDRE ØRER 
  (SÅR, FOTOSENSIBILITET, SOMMEREKSEM):
 • Plej det ramte område 1 gang dagligt.
 • Brugsopløsningen må ikke komme i kontakt med øjnene.
 • Hold brugsopløsningen på ydre ører. Brug evt. spidsen af wipe, eller  
  engangsskumserviet på pegefingeren, for bedre kontrol.

  HALE OG MAN KLØE:
  DAG 1.
 • Gør hesten let våd.
 • Plej hesten med brugsopløsning 1:10.
 • Hvis plejeblandingen ikke skummer, gentages proceduren.
 • Skyl ikke af.

  

  KovaLine plejevejledning (hest)
  DAG 2 OG FREM:
 • Plej inficerede område med brugsopløsning 1:10. 
 • Skyl ikke af.
 • Proceduren fortsættes 1 gang dagligt, til problemstillingen er løst.

  MUK (TØRBEHANDLING):
 • Børst evt. mudder og snavs væk (Området skal være forholdsvis rent og tørt).
 • Påfør KovaLine OW salve på rene tørre ben. Tjek evt. med køkkenrulle at  
  området er helt tørt, inden påføring.
 • Proceduren fortsættes 1 gang dagligt, til problemstillingen er løst.

  Det er vigtigt at forsætte behandlingen til området er lægt,  
  da evt. infektion kan blusse op igen.
  Det er tilrådeligt at kontakte dyrlæge i alle tvivlstilfælde.

  STØTTEBEHANDLING:
  KovaLine er et ikke-medicinsk produkt, som går under kategorien  
  støtte-behandling. Dvs. som støtte til kontrolleret behandling med evt. medicin,  
  justering af miljø eller vaccination.

  UNDER STØTTEBEHANDLING INDGÅR:
 • Optimal ernæring (Omega-3 og Omega-6 fedtsyrer).
 • Plej og kontrol af fedt og mikroorganismer på huden.
 • Rens af ører.
 • Hov og benpleje.
 • Antibiotika om nødvendigt.
 • Svampemiddel om nødvendigt.

  Det er vigtigt at finde frem til den primære årsag til lidelsen hos hesten.  
  En meget vigtig faktor er optimal ernæring, hvor indtagelsen af højkvalitets  
  Omega-3 og Omega-6 fedtsyrer, spiller en afgørende rolle for opretholdelsen af  
  en sund hud hos hestene.



   HOTSPOTS:
 • Plej Hot Spots dagligt.
 • Lad området lufttørre.
 • Anvend wipes, eller brugsopløsning 1:10 på engangsskumserviet. 
  SÅR OG RIFTER:
 • Plej det ramte område dagligt.
 • Gerne umiddelbart efter skade, når evt. blødning er standset.
 • Lad området lufttørre.
 • Anvend wipes, eller brugsopløsning 1:10 på engangsskumserviet.

  RØDE POTER (FURUNKULOSE) OG PLEJ EFTER SALT:
 • Plej dagligt, på og imellem trædepuderne, indtil plejeblanding skummer.
 • Lad poterne lufttørre.
 • Anvend wipes, eller brugsopløsning 1:10 på engangsskumserviet.

  OMKRING ØJNE OG YDRE ØRER:
 • Plej det ramte område dagligt.
 • Brugsopløsningen må ikke komme i kontakt med øjnene.
 • Hold brugsopløsningen på øre. Brug evt. spidsen af wipes,  
  eller engangsskumserviet på pegefingeren, for bedre kontrol.

  Ildelugtende hud, fedtet hud, sort bug og ved angreb af hårsækmider.

  DAG 1:
 • Gør hunden våd.
 • Plej hunden med plejeblandingen direkte, uden at lave opløsning.
 • Hvis plejeblandingen ikke skummer, gentages proceduren.
 • Skyl af med vand.
 • Tør hunden med hårene.

  DAG 2 OG FREM:
 • Gør hunden våd.
 • Plej hunden med brugsopløsningen 1.10 i en skål.
 • Skyl ikke af.
 • Dup overskydende brugsopløsning af med håndklæde.       

  PLEJE AF HUDFOLDER PÅ MOPS, BULLDOGS, MASTIFF, SHAR PEI OSV.
 • Plej, eller aftør, indelukket hud i hudfolder.
 • Efter et par minutter fjernes evt. overskydende opblanding med køkkenrulle.
 • Brugsopløsningen må ikke komme i kontakt med øjnene.
 • Anvend wipes, eller brugsopløsning 1:10 på engangsskumserviet.
 • Tør hunden med hårene.

  KOVALINE OW SALVE.
 • Påfør OW salve på rene tørre områder.
 • Velegnet til tørre evt. sprukne næser.
 • Tørre områder omkring snude.
 • Tørre poter og generel potepleje.
 • Tørre ørekanter på hængeører.
  OW salven er også velegnet som trin 2, efter man har brugt KovaLine  
  KL plejeblanding, til pleje af vanskelige sår.

  Proceduren fortsættes èn gang dagligt, til problemstillingen er løst.
  Det er vigtigt at fortsætte til området er lægt, da en evt. infektion kan
  blusse op igen. Det er tilrådeligt at kontakte dyrlæge i alle tvivlstilfælde.

  STØTTEBEHANDLING.
  KovaLine er et ikke-medicinsk produkt, som går under kategorien støttebehandling.
  D.v.s som støtte til kontrollerende behandling med medicin, justering af miljø  
  eller vaccination.

  UNDER STØTTEBEHANDLING INDGÅR:
 • Optimal ernæring (Omega-3 og Omega-6)
 • Plej for kontrol af fedt og mikroorganismer på huden.
 • Rens af ører.
 • Potepleje.
 • Antibiotika, når nødvendigt.
 • Svampemiddel når nødvendigt.
  Det er vigtigt at finde frem til den primære årsag til lidelsen hos hunden. 
  En meget vigtig faktor er optimal ernæring, hvor indtagelsen af højkvalitets
  Omega-3 og Omega-6 fedtsyrer, spiller en afgørende rolle for opretholdelsen
  af en sund hud hos hundene.

  KovaLine plejevejledning (hund)


