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Instruktionsanvisning for Pigx-Care 
 
 

 
For at få den bedste og største fordel ved at bruge Pigx-Care, er det vigtigt, at det bliver erkendt, 
at Pigx-Care ALDRIG vil være et vidunderprodukt imod brok, men et hjælpemiddel 
 
Langt de fleste brok, kan opdages ved omkring 7- 9 dage efter fødsel. Dette er desværre ikke 
noget godt tidspunkt, sammenholdt med vores normale rutiner i farestalden. Jeg vil gerne, at alle 
kuld bliver efterset de første 14 dage, da jo hurtigere vi påsætter Pigx-Care, jo bedre succesrate 
vil vi have. 
Derfor er det vigtigt at sige, at også vores normale rutiner skal ændres samtidig med at vi skal 
være opmærksomme på de grise vi har givet Pigx-Care på og se om vi opnår det vi gerne vil. 
 
Derfor: 

• Så snart brok observeres, påsættes Pigx-care, i den størrelse, der passer til grisen. Hvis 
der påsættes en for stor, vil denne ”trille af” og derfor ikke virke. Hvis dette er et problem, 
kan det være en fordel, at hive forsigtigt i Pigx-care, så den bliver lidt længere og så 
påsætte den igen. 

• Samtidig med påsætningen, tages noget vat og påføres noget antibaktielt og sættes på 
navlen/ brokken. 

• Hvis dette brok viser sig i løbet af et par dage ikke at minimeres, kan det være en fordel at 
tage noget tensoplast og påsætte halvvejs om grisen og så sætte Pigx-Care på igen. 

• Hvis det viser sig efterfølgende ikke at være nok, påsættes enten gaffatape eller tensotape 
uden på Pigx-care. Sørg for at det ikke strammer alt for meget, da det så vil påvirke grisens 
velfærd negativt. Det er bedre, at starte løst og så selv lade grisen ” stramme det op”. 

• Sørg altid for at skifte til større størrelse, hvis grisens velfærd bliver påvirket. 
 
Generelle råd: 

• Det kan være en fordel at klippe navlestrengen, når den er tør. Sørg for ikke at klippe for 
tæt til navlen. Brug rene redskaber der dyppes i antibaktielt middel. 

• Sørg for ikke at bruge strømiddel, der kan fysisk beskadige navlestrengen. 

• Sørg for ved at løft af pattegrise, at dette gøres engen i begge bagben eller under maven. 

• Vær meget opmærksom ved diarre, da disse grise har større risiko for at udvikle brok. 

• Vær også opmærksom på ”skravlgrise”, da risikoen også stiger ved disse. 
 
Yderlige fordele ved Pigx-Care: 

• Kan med fordel påsættes de mindste grise i kuldet, da Pigx-Care vil minimere risikoen for 
underafkøling af disse grise. 

• Kan med fordel påsættes, når det laves mindsteamme (samme fordel som ovenstående) 

• Kan med fordel bruges til avlsgrise, da Pigx-Care beskytter pattesættet. 
 

Derfor: 
Brug Pigx-Care for at optimere både dyrevelfærd og økonomi  

 
 


