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Experience precision in insemination
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www.nifa.nl
info@nifa.nl

WIST U DAT?
“In ons onderzoek, uitgevoerd met 120 rieten, er een significant 
hogere beweeglijkheid en concentratie gevonden is in de laatste 
spermadruppels.”

Ervaringen uit de praktijk.

 DVM PhD Decuadro-Hansen, Chili

Dr. Joly, bovine AI consultant, Frankrijk

Semex Holland
Van Swietenstraat 2
8911 AL Leeuwarden
+31 58 213 49 61
www.semex.net
info@semex.net

“De Top Bull Sheath (TBS) is echt gemaakt voor pinken. Het maakt de 
doorgang door de tweede en derde ring in de cervix makkelijker. Er is
 bijna geen ruimte tussen het uiteinde van de huls en het uiteinde van
 de pistolet, waardoor de inseminator meer nauwkeurigheid heeft bij 
een kleine baarmoederhals.”

“Zelfs  al  lijkt  de  diameter  verkleining  van  de  Top  Bull  Sheath  niet 
significant, het is duidelijk voelbaar wanneer je door de cervix gaat. 
De kleinere diameter en de zeer specifieke vorm van de punt zorgen 
voor een makkelijke doorgang door de doorgaans ‘moeilijke’ cervix  
van een  pink. De TBS-pistolet voor mini-rieten (0,25 cc) zorgt voor een
veilige pasvorm."
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Ervaar precisie in inseminatie
Specifiek gevormde tip

Optimaal spermagebruik

Speciale pistolet

Eenvoudigere vaars inseminatie
Door de 10% kleinere diameter en speciale tip 
wordt het insemineren van een vaars met een 
kleine baarmoederhals een stuk eenvoudiger. 

kleinere diameter
-10% t.o.v standaard huls

Geringer niet-bruikbaar volume

Perfecte sluiting tussen de huls, het rietje & de pistolet

Deze TBS pistolet wordt uitsluitend gebruikt met 0,25cc rietjes en is speciaal ontworpen voor de TBS huls. Een 
perfecte sluiting tussen de pistolet, het 0,25cc rietje en de huls resulteert in de beste gebruikerservaring.

Introductie van de Top Bull Sheath, de huls voor 
inseminatoren die nóg efficiënter willen werken. 
De dunnere huls met speciale vorm in de tip is 
samen met de bijbehorende TBS pistolet 
onmisbaar in uw inseminatiekist.

Een ecologisch product
• op mais gebaseerde verpakking
• 130g minder plastic per 1000 hulzen

0,25cc rietje

1/3 t.o.v. de standaard huls

Met de TBS huls en pistolet kunt u:

- Lastig te insemineren koeien 
eenvoudiger insemineren
- Het gebruik van sperma optimaliseren
- Ecologische duurzaamheid 
ondersteunen

De Top Bull Sheath laat tot wel 5% meer sperma 
achter(in de koe)! De TBS is uitsluitend 
ontworpen voor 0,25cc rietjes, dit zorgt voor 
een perfecte afdichting en dus minimale 
terugstroming. Bovendien reduceert de unieke 
tip het niet-bruikbaar volume van 15µL met een 
standaard huls naar 5µ met een TBS.

Gebruik het en wees efficiënter!


