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Spolupracujeme s předními odborníky



Jsme první kdo komplexně využívá scoring Digitální Dermatitidy popsaný Dr. Doepfer

Scoring Digitální Dermatitidy

M1 M2 M3 M4 M4.1

Scoring jako jediný  zobrazí faktický 

zdravotní stav stáda. 

Na základě vyhodnocení ze scoringu lze 

stanovit účinnost terapie. 

Pravidelný monitoring na dojírně 

umožňuje vychytávat nakažená 

zvířata a účinně je léčit a tím trvale 

tlumit DD ve stádě.

Zdravé stádo má  < 5% výskytu DD



Sledujeme nejmodernější postupy v péči o končetiny vysokoužitkových stád
dojeného i masného skotu

Dr. Dopher
při scoringu
jalovic

Dr. Dopher
Vizuální kontrola

Scoring na
dojírně

s Dr. Kroger

Dr. Verkaar sleduje
záznam v monitoru

(on-line přenos
z terénu)

Stále se zdokonalujeme!



Naše firma FARMCZSYTEM, s.r.o. společně 
s panem Karlem Kyselkou (autorizovaná osoba) 
organizuje školení paznehtářů

Školíme paznehtáře



Další vzdělávácí a školící programy pro paznehtáře, zootechniky i veterinárnílékaře
pořádáme v České republice i v zahraničí

Praktické aspekty ošetřování paznehtů v Nordwalde 

Konference k problematice digitální dermatitidy – Agro Družstvo Záhoří, Agro Jesenice

Další vzdělávací programy



Komplexní pohled na péči o končetiny

FÚP
Terapie

Veterinární lékař FARMSYSTEM
Spolupráce s místním MVDr.

Certifikovaní paznehtáři
Zahraniční spolupráce

Prevence

Data
a jejich vyhodnocování

Odbornost

Technologie



Profesionální přístup

Smlouva Pojistka
Rámcová smlouva stanoví podmínky poskytová-

ní služeb, včetně cen výkonů. Jednotlivé úkony 
pak jsou řešeny dílčími objednávkami.

Pojištění pracovníků i firmy na odpovědnost na 
škody způsobené podnikatelkou činností



Krok 1.
Screening na dojírně,
záznamy a jejich 
následné vyhodnocení

Monitoring na dojírně provádíme 
pravidelně v rámci péče o trvalé 
zdraví končetin. 

Pozitivní zvířata označujeme a 
zajišťujeme terapii. 



Krok 2.
FÚP: Funkční úprava
paznehtů

Ošetřování provádíme pomocí 
profesionálních fréz s 8 břity, případně 
jinými dle potřeb stáda

Jemné dočištění a korektury provádíme 
ručně, paznehtářskými noži

Součástí práce je 
prohlídka celého 
paznehtu, včetně 
meziprstí a 
korunky



Krok 2. FÚP: Funkční úprava paznehtů

Chytrá dokumentace
a analýza dat
Dokumentaci vedeme v naší aplikaci 

HoofManager, díky které jsme schopni vést 

přesné záznamy o každém ošetření, 

plánovat případnou navazující terapii, 

vyhodnocovat data a na základě toho 

navrhovat opatření vedoucí k trvale 

udržitelnému progresu ve zdraví končetin.

Přehled o každém zvířeti

Přehledné statistiky

Plánování kontrol
www.hoofmanager.cz



s možností dále zpracovávat nebo prezentovat.

Krok 3.

Výstup pro veterináře Výstup pro chovatele

Léčení a následná péče

Vyhodnocení dat z HoofManager

Seznam zvířat vyžadující následnou 

terapii. Předáváme místnímu veterináři 

a domlouváme postup. 
Ošetření

Termín sejmutí obvazu

Provedená FUP

Nálezy



Krok 3. Léčení a následná péče

Řešení převazů a doléčení provádíme vlastními silami, případně spolupracujeme s místním 

pracovníky, kdy zaškolujeme a předáváme metodologii práce s jednotlivými nálezy.

Kontrola a převazy pod dohledem MVDr. Petra 
Slavíka, Ph.D. – veterinárního lékaře FARMSYSTEMu

Sondáž hloubky píštěle – šetrná metoda 
pro zjištěnÍ rozsahu obnažení rohového 
pouzdra



Převaz ošetřeného paznehtu
DermatitidaVřed

Krok 3. Léčení a následná péče

Je rána překryta rohovinou?

Nechat podpatek
a zařadit do stáda

Ukončení léčby

Ne

Ne

10 dní

Ano

Ano

Ano

Hnisá rána?

Seříznout a vyčistit

Převaz

Revize

Vyčistit,
podle potřeby rozšířit

Granulační tkáň?

Ne

Je léze kompletně "sloupnuta" 
s viditelnou zahojenou kůží bez krvácenin?

Zahojeno bez strupu

Léze zahojena, nekrvácí,
avšak strup nelze

kompletně sloupnout

20 - 30 %

z ošetřených
70 - 80 %

z ošetřených

Strup nelze sloupnout

Znovu obvázat

Veterinární lékař Revize

Rána hodně krvácí

Sundat obvaz
a zařadit do stáda

Vyléčeno

Ne Ano

Ano

Ne

Ne

7 dní

3-5 dní

Rána drobně krvácí



Vlastní hydraulická klec
Pracujeme s námi vyvinutou hydraulickou klecí FaSy BoviLab v1.0  české výroby, kterou 
stále vyvíjíme a zdokonalujeme včetně návazných technologií např. naháňky apod. 

Krok 3. Léčení a následná péče



Osvětlené pracoviště
pro přesnou práci

Praktické držáky 
nástrojů po všech
stranách klece

Krok 3. Léčení a následná péče

Ovládání zvládne
jedna osoba 
z jednoho místa

Kvalitní prošívané
popruhy pro 
čtyřbodové zavěšení

Přirozené podložení 
paznehtů lopatkami

Přídavná kola pro 
snadný převoz



FUP – „zbroušení paznehtu“

Vyčistění vředu 

Dezinfekce nástřikem FaSyDDstopspray 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Překrytí hydrofobní vložkou FaSyPads s FaSyDDStopgel

Fixace FaSyBandage 

Kontrola a následná terapie dle doporučení FaSy 

Příklad kompletního postupu ošetření vředu 
včetně našich přípravků a vybavení

Krok 3. Léčení a následná péče



FUP – „zbroušení paznehtu“

Vyčistění meziprstí

Dezinfekce nástřikem FaSyDDstopspray 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Překrytí hydrofobní vložkou FaSyPads s FaSyDDStopgel

Fixace FaSyBandage 

Kontrola a následná terapie dle doporučení FaSy 

Příklad ošetření Digitální dermatitidy
dle metodologie FARMSYSTEM

Krok 3. Léčení a následná péče



Tylom a ID - příklad v progresu terapie

Krok 3.

1. den
Bolestivá léze

 díky léčbě dochází k postupnému odumírání tkáně tylomu a tkáně na které se vyskytuje ID

Léze již není bolestivá Došlo k odloučení tkáně tylomu

3. den 8. den

Léčení a následná péče



Digitální dermatitida - příklad v progresu terapie

Krok 3.

1. den 3. den

Vyléčeno

8. den

Léčení a následná péče



Přerušení cyklu DD
Námi vytvořený koncept preventivní péče

pro trvale zdravé končetiny

Krok 3. Léčení a následná péče



Jako první jsme zavedli do naší 
chovatelské praxe rozdílný přístup 
k prevenci infekčních onemocnění 
pokožky a rohoviny paznehtu. 

Kvalitní koupel zajistí u zdravých 
zvířat zvýšenou odolnost proti DD

1. Koupele
Přerušení cyklu DD
Krok 3.

zdravá
končetina

rozvíjející se
léze

latentní
stádium

chronická
léze

kritická léze
s nejvyšší

infekčností

chronická léze
vysoce infekční

M0

M1

M2

M4.1

M3

M4



Prevence rozvinutí DD v případě 
výskytu ve stádě posiluje pravidelný 
postřik končetin FaSyDDStopspray, 
který likviduje počáteční léze DD a 
výrazně tlumí rozvoj vyšších fází – 
především infekčních M2 a M4.1, 
které rozšiřují portfolio nakažených 
zvířat.

2. Postřik
Přerušení cyklu DD
Krok 3.

zdravá
končetina

rozvíjející se
léze

latentní
stádium

chronická
léze

kritická léze
s nejvyšší

infekčností

chronická léze
vysoce infekční

M0

M1

M2

M4.1

M3

M4



Léze M2 a M4.1 jsou velmi infekční a 
postřik a koupel je v tomto případě 
nedostatečná. Osvědčená terapie 
prostřednictvím FaSyDDStopgel, krytí 
hydrofobní vložkou FaSyPads nebo 
FaSyDryPads a bandaží, přináší 
výborné výsledky již po 1. – 2. převazu.

3. Gel
Přerušení cyklu DD
Krok 3.

zdravá
končetina

rozvíjející se
léze

latentní
stádium

chronická
léze

kritická 
léze s nejvyšší

infekčností

chronická léze
vysoce infekční

M0

M1

M2

M4.1

M3

M4



Kombinace koupelí a správné technologie
vede k trvale zdravým paznehtům

Technologie Koupele Zdravé paznehty

Princip měknutí rohoviny



Základem je suché prostředí



Komplex pro vysoký výnos



Průchozí vany Postřikovací
systémPrůchozí vany montujeme na dojírny, k robotům i do OMD

Řídící jednotka automaticky dávkuje a vypouští

Bovi Booster je plně

automatický postřikovací

systém na FaSyDDStopspray 

do robotů.

Lze ovládat přes Wi-Fi



Působení NH
3
 na strukturu rohoviny

Amoniak ze stájového 
prostředí způsobuje
měknutí rohoviny…

…pravidelné koupání
vrací paznehtům

jejich pevnost!



Kvalita rohoviny paznehtu

Příliš měkká Pevná a pružná Příliš tvrdá



Špičkové produkty pro péči o paznehty

Bezpečný prostředek pro zpěvnění

paznehtoviny pro celoroční použití.

Prevence a tlumení digitálních

dermatitid. Neantibiotická dezinfekce

paznehtů při FUP nebo léčbě.

Šetrné a osvědčené řešení lézí 

digitálních dermatitid.

FaSyDDStopspray

FaSyDDStopgel

FaSyHoofbath



DERMASHELD
Inovativní řešení
v prevenci DD



www.farmsystem.cz office@farmsystem.cz

www.fasy.cz +420 702 121 787


