TIPS TIL KØER
Huden på køernes patter er langt mere følsom end nogen som helst andre steder på
dyrets krop. Det er den, fordi patterne har tynd hud og mangler svedkirtler. Derudover
udsættes pattehuden, i forbindelse med de daglige malkninger og afvaskninger med
vand, for en mekanisk påvirkning af en helt anden art og intensitet end nogen andre
steder på koens kropsdele. Dette kan både skabe tør og irriteret hud, der i sidste ende
kan betyde ubehagelige infektioner.
Hudlidelser på patterne kan i sig selv udgøre væsentlige smittefarer og ligeledes påvirke
mælkeproduktionen, men det kan i svære tilfælde også medføre, at infektioner bevæger
sig ind i yveret og forårsager mastitis. Mastitis er yverbetændelse og opstår, når
mælkekirtlen bliver inficeret med en eller flere organismer. Mest typisk ses dette i form af
bakterier eller gær. Blandt adskillige større undersøgelser, foretaget indenfor de sidste
par år, er mastitis sammen med dårlig reproduktion og for lav ydelse blandt de
væsentligste udsætnings-årsager for køer ved de danske malkebesætninger.
Der er således god økonomi i at beskytte og pleje koens patter i forbindelse med
malkning. Både i forhold til, hvor meget mælk den enkelte ko giver, men i høj grad også i
forhold til eventuelle dyrlægeregninger og smittefare. Nedenfor er der en række tips til
køer og den optimale pleje, når vi taler om hudpleje hos køer og andet kvæg.

TIPS TIL KØER – HELOSAN ® ORIGIAL SALVE
Helosan original er oprindeligt udviklet med det formål at beskytte køernes patter mod
udtørring og infektioner i forbindelse med malkning og så første gang dagens lys i 1947.

Som en af vores mærkesager, er det vigtigt for Helosan udelukkende at fremstille
plejeprodukter, der naturligvis plejer og beskytter, men som også er etisk forsvarlige at
anvende. Derfor vil du aldrig finde hverken farvestoffer eller parfume i nogen af vores
produkter, ej heller den originale hudsalve. Med henblik på at tilbyde forbrugerne en
endnu mere skånsom hudsalve, lancerede Helosan i 2014 Helosan original i en i en
paraben free version, der ligeledes kan anvendes til pleje og beskyttelse af koens patter.
I daglig tale omtales Helosan original oftest som ”kopattesalve” og det er ikke helt for sjov.
Et godt råd, når vi taler om tips til køer er nemlig at vælge en skånsom salve, der er
udviklet med henblik på anvendelse til det specifikke formål – at pleje koens sarte hud.
Salven anvendes med stor fordel efter malkning for at bevare patterne bløde og elastiske.
Ligeledes kan Helosan original anvendes til pleje af tyre og tyrekalve, såfremt der opstår
rifter på pung eller andre udsatte steder på dyret.
Helosan original lægger sig som et tilgængeligt lag på koens hud, hvorved denne også
giver huden tid til at genfugtes. Ligeledes vil du opleve, ved anvendelse af Helosan original
til pleje af koens yver eller andre udsatte steder, at de indsmurte områder i højere grad
bliver modstandsdygtig overfor ydre påvirkninger som sol, vind, kulde og vand – nogle af
de væsentligste faktorer, når vi taler om hudens dehydrering, hvad enten det drejer sig
om mennesker eller dyr.

Helosan® fodsalve – ekstra fugtboost
Et sidste godt råd, på denne side omkring tips til køer kan siges helt kort; Helosan
fodsalve. Såfremt huden omkring koens yver (eller andre steder på koens krop) er ekstra
tør, kan der med stor fordel anvendes Helosan fodsalve. Fodsalven er udviklet med en
lang række af de samme ingredienser, som du også finder i Helosan original, men har et
væsentligt større fedtindhold. Sidst, men ikke mindst indeholder Helosan fodsalve både
karbamid og mælkesyre, der bidrager til at gøre huden ekstra blød og smidig. Netop
derfor er Helosan fodsalve det ideelle valg, hvis din ko har brug for ekstra, intensiv pleje af
tør og irriteret hud. Fuldstændig som Helosan original, lanceredes Helosan fodsalve i 2014
som en paraben free fodsalve og du behøver således heller ikke bekymre dig for nogen
former for hormonforstyrrende stoffer, når du vælger at pleje og fugtgive koens hud med
produkter fra Helosan.
Helosan forhandles overalt på det skandinaviske marked, i Danmark, Sverige, Finland og
Norge og kan købes i dagligvarehandlen, på apoteker, i Matas, i grovvarebutikker og i
byggemarkeder i størrelserne 100 g, 300 g, 1 kg og 2,5 kg.

