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MASTITIDY  

SUBKLINICKÉ 



• Přímé: 
 Cena léčiv: 500Kč ATB + podpůrná léčba ??? 
 Vyřazené mléko: 30 lt × 6dní × 8Kč = 1.440Kč 
 Celkem cca 2.000Kč (35%) 

 
• Nepřímé: 
 Snížená produkce, ztráty v reprodukci, vyšší náchylnost  
     k nové infekci, vyšší pracnost, úhyn, vyšší brakace  
     → cca 3.700Kč (65%) 

MASTITIDY 

Ztráty způsobené mastitidou 

Zdroj: Náš Chov 



Souvislost s 
kravou 

Souvislost s 
prostředím 

MASTITIDY 

Patogeny způsobující mastitidu 

Hlavní bakterie: 

o Staphylococcus aureus 

o Streptococcus agalactiae 

o Streptococcus dysgalactiae 

o Mycoplasma bovis  

o Corynebacterium bovis 

 

Hlavní bakterie: 

o E. Coli 

o Streptococcus uberis 

o Coliforms (enterobacter) 

o Klebsiella spp. 

o Prototheca spp. (algae!) 

 

 

Rizikové faktory: přenos při dojení 
Technika dojení, dojicí stroj 

Rizikové faktory: přenos z prostředí 
Obecná hygiena stáje, dojírna 

Dojení = kritický bod! 

 
 



2 

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ? 

OXID 

CHLORIČITÝ 

 Barva = Žlutý až zelený plyn 

 Rozpustný ve vodě 

 Zápach = “štiplavý”, chlor 

 Použití = Používá se pro dezinfekční vlastnosti, je deodorizační a bělící činidlo 

 Také známý jako oxid chloru (IV), peroxid chlóru, oxid chloričitý 



OXID CHLORIČITÝ 

NEVÝHODY VÝHODY 

o Rýchlost a široké spektrum účinku 

o Jedna z nejlepších molekul pro dezinfekci: 

silné a rychlé působení i v přítomnosti 

organického materiálu 

o Může být použit před a po dojení => 

vysoká aktivita na organickém materiálu 

 

o Musí se smíchat na místě, aby byla 

zajištěna maximální účinnost 

o Při dlhodobém používaní může 

vysušovat pokožku struku 

Kdy je doporučeno použití oxidu chloričitého? 

 

 Hlavní mikrobiální tlak 

 Vysoké riziko kontaminace (prostředí) 

 Problémy s klinickou mastitidou 

 Požadovaná jistota účinku 

 Použití po celý rok nebo sezónně (příznivější podmínky prostředí) 

 



POWER BLUE MIX 

 Dezinfekční Síla 

 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 

Silný dezinfekční prostředek 

 Silný dezinfekční prostředek:  Vysoká koncentrace oxidu 

chloričitého 

 0.0583% oxid chloričitý 

 2.663% kyselina mléčná 

 

 Baktericidní, proti kvasinkám (i proti protothece) a virucidní 

(i proti viru vakcíny???) 

 

 Zůstává stabilní pro: 2 DOJENÍ 

Oxid chloričitý: získáte smícháním stejného poměru  
Power Blue Mix activ’ a Power Blue Mix base 



BASE 

Chloritan sodný 

(NaClO2)  

 
Chemická rovnováha: 

 

Oxid chloričitý (ClO2) 

Kyselina chloritá (HClO2) 

Kyselina mléčná (CH3-CHOH-COOH) 

ACTIV’ 

Kyselina mléčná 

(C3H6O3) 

Kyselé medium 

Role kyseliny 

 

OXID CHLORIČITÝ 

Tvorba 

Vytvoření kyselého média, aby se vyvovali reakci oxidu chloričitého, udržuje optimální 

kompatibilitu s kůží struků 

pH 

2.2 

pH 

12.4 pH 

2.8 

Kyselina mléčná = 

 - umožňuje kontrolu pH směsi (kyselost je kontrolována = zabránění nebezpečí popálení pokožky) 

 - kůže v optimálním stavu kvůli ochraně 

 - má zvlhčující a keratolytické vlastnosti, které pomáhají udržovat pokožku 



 

POWER BLUE MIX je efektivní za 30 sekund, podle 

normy EN 1656, na hlavní bakterie zodpovědné za 

mastitidu: 

 

 Escherichia coli 

 Streptococcus uberis 

 Streptococcus agalactiae 

 Staphylococcus aureus 
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Baktericidní 

Graf = Logaritmická redukce bakterií za čas působění 

 Dezinfekční Síla 

 

POWER BLUE MIX 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 

60 

sek 



Redukce  

o 4 log  
(za 30 sekund) 

Graf = Logaritmická redukce za čas působění 

Proti kvasinkám 

 

POWER BLUE MIX MIX je efektivní za 30 sekund*, 

podle normy EN 1657, proti kvasinkám: 

 

 Candida albicans 

 Prototheca 

5 

min 

 Dezinfekční Síla 

 

POWER BLUE MIX 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 
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*Základní norma EN1656 za 5 minut => HYPRED má 30 sekundový test 
 



Redukce 
o 4 log  
(za 5 minut) 

Virucídní 

Graf = Logaritmická redukce za čas působění 

 

POWER BLUE MIX je efektivní za 5 minut, podle 

normy EN 14675, proti: 

 Orthopoxvirus  
  

 Dezinfekční Síla 

 

POWER BLUE MIX 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 

10 

min 
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POWER BLUE MIX 

 Kosmetická Kvalita 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 

4 další vlastnosti péče o pokožku = 

 ZVLHČUJÍCI ČINIDLA  

 ZVLÁČNUJÍCÍ ČINIDLA  

 ZMĚKČUJÍCÍ ČINIDLA 

 HYDRATAČNÍ ČINIDLA 



Kyselina mléčná 

Glycerol 

Propylenglykol 

Xylóza 

Glycerol 

Zachovají přírodní 

vlhkost 

Zachytí vlhkost ze 

vzduchu na povrch 

pokožky 

Zvyšují obsah 

vody v pokožce 

Změkčí a vyhladí 

povrchové vrstvy 

pokožky 

Kyselina mléčná 

Glycerol 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 

POWER BLUE MIX 

Role 

Zdroj 

Vlastnosti 
ČINIDLA ZVLHČOVACÍ  ZVLÁČNUJÍCÍ  HYDRATAČNÍ 

Povrchové vrstvy Povrchové vrstvy Hluboké vrstvy Místo účinku 

Glycerol 

Propylenglykol 

Zachovávají 

pružnost, snižují 

riziko praskání 

ZMĚKČOVACÍ 

Povrchové vrstvy 

 Kosmetická Kvalita 



Zaměření se na další úlohu 

kyseliny mléčné: 

 

 Keratolytická role 

 

 

- Pomáhá změkčit rohovú vrstvu pokožky  

- Odstraňuje odumřelé buňky pleti = stimuluje odlupování 

 

 

 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 

POWER BLUE MIX 

Zhrnutí: ČINIDLA 

ZVLHČOVACÍ  

ZVLÁČNUJÍCÍ 
HYDRATAČNÍ 

Lepší přístup k pokožce pro hydratování 

povrchu jinými přípravky 

(zvlhčovače/hydratační činidla, atd.) + 

udržují pružnost 
ZMĚKČOVAČE 

 Kosmetická Kvalita 



POWER BLUE MIX 

 Vizuální kontrola 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 

 VÝRAZNĚ BAREVNÝ PRODUKT: barvivo přítomné v 

POWER BLUE MIX ACTIV’ 

 NEZNEČIŠŤUJÍCÍ PRODUKT: neznečišťuje struky ani ruce 

dojičů 

 TEXTURIZAČNÍ EFEKT: zlepšuje stálost dipu na pokožce 

struku 

 

 



POWER BLUE MIX 

HYPRED ŘEŠENÍ 

Ošetření struků po dojení 

Viditelnost 

produktu při 

aplikaci 

Vizuálně přetrvávající Snadno se čistí 

před dojením 

(žádné zbytky) 

 Vizuální kontrola 



DĚKUJI ZA 

POZORNOST 


