Handleiding aanbrengen ELDA CLIP Oornummers
Oormerken altijd bewaren op kamertemperatuur voordat ze worden ingebracht.
Het plaatsen van de merkdelen in de tang
- Het oormerk moet exact in de uitsparing in de bek van de tang geplaatst
worden.
- Het oormerk lijkt op verschillende manieren te passen, MAAR ook als het
lijkt te passen dan kan de hoek van de punt ten opzichte van het gat verkeerd
zijn.
- Alleen de volgende plaatsing is correct: Het mannelijk oormerkdeel, met de
punt, moet geplaatst worden aan de kant met de groene schijf.
Het oormerk valt het makkelijkst op zijn plaats door het vrouwelijke deel
van het oormerk eerst in de pasvorm te drukken.
Plaats in het oor
- Het Ministerie adviseert het linker oor voor het elektronisch oormerk (gezien vanaf de achterkant
van de geit/het schaap).
- Plaatsing t.o.v. nerven: bij voorkeur tussen de tweede en derde nerf in de oorschelp, van bovenaf
geteld. Deze nerven zijn soms beter te voelen dan te zien.
- Plaatsing ten opzichte van kop: op 1/3 afstand tot 1/2 van de kop (zie zwarte stippen in de
tekening). Hoger en verder van de kop plaatsen wordt dan ook sterk afgeraden.
- Zorg dat de buitenkant van het merk niet de rand van de oorvouw kan irriteren of de aders klem
zet. Voordeel van deze plaatsing in het oor zijn dat de oormerken veel minder snel uitscheuren en
het oor minder zal bloeden.
Om het u en het dier het makkelijk te maken, kunt u het beste het oor vanaf onder benaderen.

GOED
FOUT
Let op:
Omdat de ELDA clip beugeltjes zijn, is het erg belangrijk dat ze wel ver genoeg naar de rand
worden ingebracht zodat het oor voldoende ruimte heeft om te groeien: Per ras
kan de juiste plaatsing ook nog van belang zijn.

De wijze van aanbrengen
- Zorg dat het oor schoon en droog is. Vuile oren kunnen droog schoongemaakt worden.
- Eventueel kan het oormerk worden ontsmet in een niet-agressief ontsmettingsmiddel. Agressieve
middelen kunnen het metaal van de tang na verloop van tijd aantasten.
- Het vrouwelijk deel van het oormerk (het deel met het gat en knop) komt aan de voorzijde
(binnenzijde) van het oor.
- Het mannelijke deel (deel met de pen) komt aan de achterzijde (buitenzijde) van het oor. De pen
wordt dus vanaf de achterzijde van het oor ingebracht.
- Knijp de tang met de oormerkdelen in één beweging samen en laat direct daarna los, zodat het
oormerk uit de tang lost.
- Controleer of er geen delen van het oor tussen de pen en het gat gevangen zitten.
Nazorg Hou de wond goed in de gaten. Verwijder na een paar dagen de droge korsten rond de
wond. De wond in het oor kan dan beter drogen aan de lucht, zo geneest het sneller. Eventueel
kunt u gebruik maken van een ontsmettende spray of poeder.
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