
 

 

 

Hoe Healmax® Footbath de beste resultaten brengt. 

 

Healmax® Footbath in een gemakkelijk in te zetten, direct te gebruiken, concentraat voor het 

onderhouden van de klauwen van melkvee zonder het gebruik van formaline of kopersulfaat. 

 

1. Bepaal de inhoud van het klauwenbad in liters. 

 

2. Gebruik de juiste hoeveelheid Healmax®. Minimaal 2% van het totale volume 

(bijvoorbeeld; een bad van 200 liter vraagt 4 liter Healmax® en 196 liter water). 

 

 

3. Let op de juiste gebruiksfrequentie:  Bij opstarten van de behandeling moet 5-

7 opeenvolgende dagen één keer per dag een bad worden toegepast. Een 2e of 3e 

week met deze frequentie kan nodig zijn. Onderhoud betekent 3-4 opeenvolgende 

dagen (één keer per dag) een bad. 

 

4. Bepaal het aantal doorwadingen. De Beperkt het aantal doorwadingen tot 6 

koeien / gallon (3,8 liter) oplossing. Dus een bad van 200 liter moet na 312 koeien 

(200/3,8 = 52 gallon x 6 koeien = 312) worden ververst. Na verloop van tijd wordt 

door de vervuiling de effectiviteit van de oplossing minder. 

 

 

5. Laat korsten met rust. De vorming van korsten is een onderdeel van het 

natuurlijke herstelproces. Korsten moeten de kans krijgen er vanzelf af te vallen. Ze 

geven het immuunsysteem van het dier de kans om de infectie te overwinnen en de 

wond te herstellen. Het weghalen van korsten vertraagt dit proces of kan zelfs 

nieuwe infectie veroorzaken. 

 

 

6. Let op het weer. Bij echt lage temperaturen (onder het vriespunt) kan het nodig 

zijn om de hoeveelheid Healmax® te verhogen met 25%, dus 5 liter in plaats van 4 

liter op een bad van 200 liter.  

 

 

7. Geen Formaline! Gebruik geen formaline (formaldehyde) tegelijk met Healmax®, 

niet tegelijk in het klauwenbad en ook niet los van elkaar. 

 



 

 

Wat kun je verwachten? 

• De meeste gebruikers zien een positief effect na de 3e of 4e dag van opeenvolgend 

gebruik. 

• Witte haren op de poten worden vaak bruin/oranje van kleur. Dit is normaal, het 

betekent dat er goede contactwerking is en een correcte concentratie. 

• Mortellaro plekken worden zwart, er vormen zich korsten op en rond de wonden. 

• Blijf Healmax® opeenvolgende dagen toepassen  tot het grootste deel van de wonden 

zwart zijn en er korsten zijn gevormd. 

• Healmax® Gel (Spray) kan eventueel aanvullend worden gebruikt voor zware gevallen 

die extra aandacht vragen. 

 

Note voor kleinere koppels koeien: 

Healmax® Footbath oplossing moet niet langer dan 24 uur worden gebruikt.  

Als het bad meer dan 1 melkbeurt blijft staan (aantal doorwadingen nog niet bereikt) wordt 

het maximaal aantal doorwadingen met 25% gereduceerd. In plaats van bv 300 koeien 

kunnen er dan nog 225 koeien doorlopen met goed effect. 

 

NB: Healmax® Footbath kan ook in een sprayinstallatie of rugspuit (bv in de melkstal) 

worden gebruikt. Het advies is daarbij een 3-10% oplossing te gebruiken, afhankelijk van de 

ernst van de problemen. 

 

 

DENK AAN DE 2 C’s: 

Concentratie en Consistentie brengen succes!!  


