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Hygiene is health.We geloven dat hygiëne leidt tot een betere gezondheid doorheen het volledige proces van boer tot bord. 
Bij CID LINES zorgen we ervoor dat hygiëne juist wordt toegepast. We combineren 360° oplossingen met advies op maat. Zo 
helpen we onze partners focussen op wat belangrijk is: hun bedrijf winstgevend, duurzaam en vooral gezond te houden. 
Omdat hygiëne leidt tot een betere gezondheid wat op z’n beurt leidt tot een betere gezondheid voor alles en iedereen.

Kenostart® heeft uitstekende speen- 
en huid-verzorgende eigenschappen
Dit werd aangetoond in verschillende veldtesten over gans Euro-
pa. Kenostart® verbetert significant de speen- en slotgatconditie 
in enkele weken. In volgende test werd Kenostart® gedurende 
8 weken gebruikt ter vervanging van een klassieke jodiumdip 
5000 p.p.m.

Aan het begin van de test was de score van de speencondi-
tie gemiddeld 3, na slechts 8 weken was dit al minder dan 1,5. 
Gevolg: betere conditie van slotgat en -einde en bijgevolg betere 
bescherming tegen mastitis. Rustige koeien maken het melken 
makkelijker.

Kenostart® zorgt voor een bescher-
mende film rondom de spenen
Kenostart® is in 13 europese landen geregistreerd als genee-
smiddel. Kenostart® heeft een hoger gehalte aan actief jodium in 
vergelijking met dipmiddelen op basis van klassiek jodium. Keno-
start® is geregistreerd als hulpmiddel in een mastitispreventiepro-
gramma, heeft een huidneutrale Ph (niet irriterend) en dankzij de 
hoge viscositeit druipt Kenostart® niet. De uniforme film zorgt voor 
een goede bescherming tegen bacteriën, agressieve weersom-
standigheden en andere omgevingsfactoren. 

Kenostart® is gebaseerd op een uniek jodiumcomplex dat stabiele 
actieve jodium regenereert. De onderstaande grafiek toont het ac-
tief jodiumgehalte in zowel Kenostart® als klassiek jodium.

Kenostart®: heeft een bewezen werk-
ing tegen mastitis veroorzakende 
bacteriën

EN Test 1656 op bacteriële activiteit in aanwezigheid van melk

Staphylococcus aureus Streptococcus uberis

Pseudomonas aeruginosa Citrobacter freundii

Enterococcus hirae Enterobacter aerogenes

Proteus vulgaris Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli Streptococcus bovis

Streptococcus agalactiae Corynebacterium bovis

Streptococcus dysgalactiae

Kenostart®, jodium 3mg/g, Dipmiddel voor vee (melk); Indicaties: Ontsmetting van de spenen als onderdeel van de strategie ter preventie van 
mastitis bij vee. Wachttijd: Vlees en afval: nul dagen - melk: nul dagen. Contra-indicaties: Personen die overgevoelig zijn aan jodium mogen 
dit product niet gebruiken. Bijwerkingen: Geen bekend. Houder marketingautorisatie en producent: CID LINES N.V., Waterpoortstraat 2, 8900 
Ieper, België. Tel +32(0)57 21 78 77, Fax +32(0)57 21 78 79, mail: info@ cidlines.com. Datum bijsluiter BE: 11/06/2007; datum bijsluiter Nl: 03/01/2007.  

Erkenningsnummer: BE 1502S1F20 + Reg NL 10428
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Versnelde stabiliteitsproef aan 40°C
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Speenhuid is soepel, vrij van 
scheurtjes, kloven en schilfers.

Speenhuid is droog en schittert.

Speenhuid is gebarsten. Kleine
wratjes kunnen aanwezig zijn.

Speenhuid vertoont barsten en kloven. 
Roodheid, wijst op ontsteking, is 
aanwezig. Talrijke wratten kunnen 
aanwezig zijn.

Speenhuid is zwaar beschadigd en 
vertoont open wonden.
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Speenhuid vertoont barsten en kloven. 
Roodheid, wijst op ontsteking, is 
aanwezig. Talrijke wratten kunnen 
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Speenhuid is gebarsten. Kleine
wratjes kunnen aanwezig zijn.
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Speenhuid is droog en schittert.2

Speenhuid is soepel, vrij van 
scheurtjes, kloven en schilfers.
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Speenhuid is zwaar beschadigd en 
vertoont open wonden.
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Score speenconditie: Kenostart®
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Speenhuid

Slotgat

Benaming van het diergeneesmiddel Kenostart® 3mg/g dipmiddel voor vee(melk), jodium. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen 
werkzaambestanddeel: beschikbaar jodium 3 mg/g indicaties ontsmetting van de spenen als onderdeel van de strategie ter preventie van mastitis 
bij vee. Contra-indicaties personen die overgevoelig zijn voor jodium of andere bestanddelen van het product, mogen dit product niet gebruiken. 
Bijwerkingen geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt 
u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is (melk vee. Dosering voor elke 
doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening het product wordt aangeleverd als een gebruiksklare speendip. De dipbeker dient op zijn 
minst 5 ml dipmiddel te bevatten. Dip elke speen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drie vierde van zijn totale lengte 
wordt bedekt. De dipbeker dient bijgevuld te worden zoveel als nodig. Na behandeling de dipbeker legen en wassen alvorens deze opnieuw 
te gebruiken. Het product dient tot twee keer per dag gebruikt te worden als dipmiddel na het melken. Methode van aanwending tepeldip. 
Kanalisatie: vrij 

Benaming van het diergeneesmiddel Kenostart® spray en dip 3 mg/g dipmiddel of spray oplossing voor vee (melk), jodium. Gehalte aan werkzame 
en overige bestanddelen werkzaambestanddeel: beschikbaar jodium 3 mg/g indicaties ontsmetting van de spenen als onderdeel van de strategie 
ter preventie van mastitis bij vee. Contra-indicaties niet gebruiken bij een bekende overgevoeligheid voor jodium of andere bestanddelen van 
het product. Bijwerkingen indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt 
u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is (melk)vee. Dosering voor elke 
doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening het product is geschikt voor het dippen of sprayen van de spenen onmiddellijk na elke 
melkbeurt. Het diergeneesmiddel wordt aangeleverd als een gebruiksklare speendip of spray oplossing. Indien een dipbeker gebruikt wordt, 
dient deze op zijn minst 5 ml dipmiddel te bevatten. Dip de spenen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drie vierde van zijn 
totale lengte wordt bedekt. Bij gebruik als spraymiddel, spray dan het totale oppervlak van elke speen met het diergeneesmiddel onmiddellijk na 
het melken. De dipbeker of sprayer dienen bijgevuld te worden zoveel als nodig. Na behandeling de dipbeker of sprayer legen en wassen alvorens 
deze opnieuw te gebruiken. Het product dient tot twee keer per dag gebruikt te worden als dip- of spraymiddel na het melken. Methode van 
aanwending gebruik bij spenen. Kanalisatie: vrij


