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Ontdek de nieuwe generatie van IMV pistolets!
Sinds de introductie van diepgevroren sperma in inseminatierietjes hebben vele ontwikkelingen elkaar door de jaren heen opgevolgd. Ontwikkelingen op het
gebied van rietjes, hulzen en pistolets. Om de kans op een succesvolle inseminatie zo groot mogelijk te maken is het belangrijk de juiste materialen en combinaties van materialen te gebruiken. Combinaties van rietjes, hulzen en pistolets.
Er zijn nogal veel verschillende materialen in gebruik die niet altijd meer de best passende combinaties opleveren. We helpen u graag het beste inseminatie
resultaat te realiseren! Op deze pagina treft u het overzicht aan van de verschillende combinaties. Op de andere zijde zijn de "spelregels" voor een succesvolle
inseminatie nog eens kort op een rij gezet. Wij hebben er vertrouwen in dat u met de juiste producten en een zorgvuldige werkwijze succesvol kunt insemineren.

Pistolets voor kunstmatige
inseminatie van runderen

Passend met:
Mini Straws

Medium Straws

(1/4 cc)

(1/2 cc)

BESTE COMBINATIE

TBS pistolet (028409)
• Beste stijfheid en duurzaamheid
C

• Kleinere diameter speciaal voor Mini Straws

M

• Speciaal voor de Top Bull Sheath

TBS pistolet + TBS huls
• Optimaal sperma gebruik
• Ideaal voor de smalle cervix

Top Bull Sheath (028215)

• Precisie in het werk
Nauwkeurigheid

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Kombicolor pistolet (018396-400)
• 2 cm langer

α huls (024485)

• 5 Verschillende kleuren ringen

Klassieke Unsplit huls (007496-500)

α

α huls (024485)
Klassieke Unsplit huls (007496-500)

• Geschikt voor Medium en Mini straws

Kombicolor +
Sheath of Unsplit huls
• Soepeler insemineren dankzij de
speciale ronde kop
• Eenvoudige plaatsing

• Veilig product voor veilig gebruik

Een stukje geschiedenis: de tijdlijn van IMV pistolets
1963

O-Ring pistolet
007069-70

1984

1991

Draai pistolet
007072,74-75

2004

Kombicolor pistolet
018396-400

2020

TBS pistolet
028409

Universele sperma pistolet
007071

De ergonomie en het veilige sluitsysteem wat gebruikt wordt door de kombicolor en de TBS is wereldwijd erkend door inseminatoren.
Hierdoor is de vraag naar O-ring en draai pistolets sterk gedaald, met als gevolg dat deze niet langer geproduceerd worden.
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Kunstmatige inseminatie runderen, juiste werkmethode.
1

3

Haal het gewenste aantal uit
de stikstof container.
Til de goblet NIET boven de nek
van de stikstofcontainer uit
uit..

Pak de juiste pistolet met
bijbehorende mandrijn –
Kombicolor, TBS.

6
Steek het rietje in de pistolet en
knip 5mm af, onder een hoek
van 90°, bij voorkeur met een
rietjesknipper.

9

4

C

M

Begin voorzichtig af te
drukken en breng de
sperma-flow in het
rietje op gang.

Maak de pistolet warm met
een stuk tissue of een
gunwarmer.

J

CM

MJ

8
Dek het af met een beschermhuls.

7

CJ

CMJ

N

Sluit af met een huls: zorg dat het
rietje goed vast zit in de tip en dat
de huls vergrendeld is aan de
pistolet.

2
Voor alle mini straws geldt:
Plaats het rietje vlot in een
ontdooi apparaat op 37°C,
minimaal 21 seconden.

10
5
Haal het rietje uit het
ontdooiapparaat en droog
het af (met een tissue).

Start met insemineren: Tijdens
het insemineren stopt u met
afdrukken zodra de mandrijn
weerstand ondervindt.
Druk de plug NIET stuk.
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