
 

 
 

BoTop® 
Voor de verzorging van de beschadigde huid bij melkkoeien bijvoorbeeld ten 
gevolge van Udder Cleft Dermatitis (UCD) 
 
 
Eigenschappen 
 
BoTop® is een enzym algino-gel met een unieke formule die speciaal is ontwikkeld 
voor de veterinaire markt. BoTop® bevat het gepatenteerde GLG-enzymsysteem 
welke is ingebed in gehydrateerde alginaten met als doel het bacteriële evenwicht 
in de gel te behouden.  

  
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Het aanbrengen, verwijderen of opnieuw aanbrengen van de gel is gemakkelijk, pijnloos en hoeft 
slechts eenmaal daags te gebeuren bij voorkeur na het melken. Door de hoge viscositeit van de gel 
blijft deze goed ter plaatse en hoeft dus niet afgedekt te worden.  

 
Eenvoud in gebruik in 3 stappen:  

 
Stap 1 reinigen:  
Reinig de te behandelen huid met lauwwarm water, verwijder oude gelresten, 
mest en korsten 

 
 
 
 

 
Stap 2 drogen:  
Droog de te behandelen huid met een papieren of kantoenen doek.  

 
 
 
 

 
Stap 3 aanbrengen:  
Bedek de te behandelen huid volledig met een dun laagje gel van ongeveer 4 a 
5mm, gel moet direct contact maken met de te behandelen huid 

 
 
 

 
Bewaaradvies 
 
Beschermen tegen vorst en directe volle zon, niet koelen of invriezen, na elke gebruik dop goed 
sluiten. Eens geopend en indien telkens goed afgesloten kan een zak BoTop® gebruikt worden tot 
einde houdbaarheidsdatum welke vermeld staat op de achterkant van de verpakking.  

 
  



 

 
Voorzorgen 
 
Vroegtijdig signaleren is van belang. BoTop® bij voorkeur inzetten bij ernstige UCD ≤ 5cm mede 
om erger te voorkomen. 
Raadpleeg uw dierenarts voor de beoordeling van de beschadigde huid en advies. 
Alginaten hebben een weeë geur die géén invloed heeft op de werking van de gel. Indien de geur 
echter plots meer uitgesproken wordt raadpleeg dan uw dierenarts. 
BoTop® niet gebruiken wanneer dier bekend is met een allergie voor één van de bestanddelen (zie 
samenstelling) of gebruiken aan/bij/rondom de ogen. Indien dit toch gebeurt, ogen goed spoelen met 
stromend water en raadpleeg uw dierenarts. 

 
 
Samenstelling 
 
Alginaat (totaal alginaat percentage per item is 4% (g/g)); macrogol; hydroxypropylcellulose; GLG-
enzymsysteem (glucose oxidase, lactoperoxidase, glucose, guaiacol); kaliumsorbaat en -jodium; 
buffer; gezuiverd water Ph. Eur.  

 
BoTop® bevat géén alcohol, géén antibiotica of zware metalen en prikt dus niet. 

 
 
Kanalisatie  
 
Vrij. Uitsluitend verkrijgbaar via dierenartsen. 
 
 
Verpakkingsvorm en artikelnummer 
 

Artikelnummer 
Flen Health 

Productomschrijving EAN 

 
1401-B 

BoTop® 300 gram ALU zak + 1 kunststof 
bevestigingshaak + 1 plastic clip +  

1 BoTop® pootbandje 

 
5420013501199 

 


