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Koláž produktu, kravského vemena a štítu s nápisom Keraseal 

KERASEAL 

intramamálna suspenzia 

(Bismuthi subnitras) 

Ochrana zdravého vemena v období státia nasucho 
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prosím text do „blokov“ vždy k nadpisu v bolde patrí blok 

KERASEAL  

intramamálna suspenzia 

24x 2,6 g aplikátor 

 

Variabilné možnosti použitia 

Aplikácia lieku do každej štvrtky vytvára fyzickú bariéru proti vstupu baktérií a tým znižuje výskyt 
nových intramamálnych infekcií počas obdobia státia na sucho. Pôsobí preventívne proti novej 
infekcii počas obdobia státia nasucho. Týmto spôsobom liek redukuje výskyt klinických mastitíd v 
ďalšej laktácii. 

U kráv, u ktorých sa nepredpokladá výskyt subklinických mastitíd sa môže Keraseal aplikovať 
samostatne pri zasušení a kontrole.  

Výber kráv na liečbu liekom Keraseal by mal byť založený na veterinárnom klinickom posúdení. 

Kritériá na výber dojníc môžu byť založené na základe výskytu mastitíd a počtu somatických buniek u 
jednotlivých kráv alebo na základe testu na detekciu subklinických mastitíd alebo bakteriologického 
vyšetrenia.  

U kráv, ktoré môžu mať subklinickú mastitídu, Keraseal sa môže použiť po podaní vhodnej 
antibiotickej liečby do infikovanej štvrtky. 

Dlhotrvajúca bariéra 

Bizmut subnitrát nie je absorbovaný z mliečnej žľazy, ale zostáva ako zátka v cecku až do manuálneho 
odstránenia (preukázané u kráv v období státia na sucho až do 100 dní ). 

 

Tipy pre správnu aplikáciu 

Len na intramamálnu aplikáciu. 



Obsah jednej striekačky veterinárneho lieku aplikovať do každej štvrtky mliečnej žľazy ihneď po 
poslednom dojení v laktácií (v období zasušovania). Po aplikácii lieku cecok ani vemeno nemasírovať.  

Aplikátor má aplikačnú špičku s dvomi rôznymi priemermi, pre rôzne tvarované ceckové kanále. 

Je potrebné dbať na to, aby sa do cecka nedostali patogény, aby sa znížilo riziko postinfúznej 
mastitídy. 

Je nevyhnutné, aby bol cecok pred aplikáciou dôkladne očistený a dezinfikovaný chirurgickým liehom 
alebo dezinfekčným obrúskom. Cecky by sa mali čistiť dovtedy, kým obrúsky nie sú viditeľne bez 
špiny. Cecky pred aplikáciou nechať uschnúť. Aplikovať asepticky a vyvarovať sa možnej kontaminácie 
hrotu striekačky. Po aplikácii sa odporúča ponoriť cecok do príslušného roztoku alebo jeho 
sprejovanie. 

V chladných podmienkach môže byť liek zahriaty na izbovú teplotu, čo uľahčí jeho aplikáciu. 

 

Bez antibiotík, bez ochranných lehôt na mlieko a mäso! 

Upozornenie 

Je dôležité dodržiavať prísnu aseptickú techniku podávania Kerasealu, pretože liek nemá 
antimikrobiálnu aktivitu. Aby sa predišlo kontaminácii, neponárať striekačku do vody. Striekačku 
použiť len raz. 

 

Kontakty Cymedica SK 

Logo Cymedica 

 

 


