
APT - יעילות מוכחת
אלפי פרות עם דלקות עטין קליניות ותת קליניות, טופלו בהצלחה ברפתות מסחריות בארץ ובעולם והוכיחו מעבר לכל 

.APT-X ספק את יתרונות הטיפול באמצעות מכשיר
טיפול בטכנולוגיית APT מוביל לעלייה מיידית ברווחיות העדר, מקטין הוצאות ומגדיל הכנסות ע"י הפחתת סת”ס, העלאת 

תנובת החלב לפרה, שיפור איכות החלב במיכל והקטנת התחלופה המאולצת בעדר.

הגל החדש של 
טיפול בדלקות עטין

APT-X פתרון חדשני ללא אנטיביוטיקה באמצעות גלי קול

שכיחות דלקות עטין ברפתות חלב בארץ ובעולם נעה בין 30-40% במשך התחלובה
והטיפול הרווח הוא בעיקר באמצעות אנטיביוטיקה.

דלקות עטין הם הגורם המוביל בפגיעה ברווחיות העדר
דלקות עטין גורמות לירידה בתנובת החלב, פוגעות באיכות החלב ומגדילות תחלופה מאולצת מהעדר.  

שימוש באנרגיה ירוקה

טיפול בטוח, לא פולשני וללא כאב

תפעול קל וידידותי למשתמש

שיקום מהיר של רקמת העטין

APT-X פתרון מבוסס גלי קול לדלקות עטין.
ללא אנטיביוטיקה.

הפתרון הייחודי מותאם לצרכי הרפת ומבוסס על טכנולוגיית טיפול 
בגלים אקוסטיים אשר בשימוש שנים רבות בטיפול בבני אדם.
גלים אקוסטיים מעוררים את תהליכי הריפוי הטבעיים על ידי:

שחרור נוגדי דלקת
להורדת תאים סומטיים

עידוד המערכת החיסונית
לחיסול חיידקים פולשים 

יצירת כלי דם חדשים 
להגברת ייצור חלב

משך טיפול קצר

כיסוי נרחב של העטין



APT מקטין תחלופה מאולצת
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APT מעלה את ייצור החלב היומי לפרה

APT מעלה את איכות החלב במיכל

היצרן: ארמנטה בע"מ
מכירות ושירות בישראל: מרכזי מזון אמבר

לתיאום פגישה והדגמה
www.armentavetהתקשרו עכשיו: .com

בעקבות השימוש ב-APT כמות הפרות המטופלות 
באנטיביוטיקה פחתה ואיתה גם החלב האנטיביוטי. 
אנו מצפים להמשיך ולהפחית בעקבות הטיפול את 

הסת"ס הכללי במיכל...

אני מוצא בטיפול בגלי ההלם יתרון והזדמנות גדולה...
הוא מקטין את השימוש באנטיביוטיקה-דבר מבורך 
וחשוב. צמצמנו את נזק דלקות העטין אצלנו בשנה 

האחרונה ב-40,000 ₪ בקירוב )בשנה שטיפלנו חלקית(. 
אני מעריך שהפוטנציאל בטיפול מלא הוא כפול.

אדו מסניק, קיבוץ מסילות

נמרוד ויידנפל, רפת "מרום הגלבוע"

APT-הפרש בייצור החלב היומי )ליטר(. פרות קליניות שטופלו באנטיביוטיקה ופרות תת-קליניות ללא טיפול לעומת פרות שטופלו ב 

 APT-תרומת תאים סומטיים למיכל. פרות ללא טיפול מול פרות שטופלו ב

הוצאה מאולצת מדלקת עטין - 90 יום אחרי טיפול )%( 

פרות תת-קליניות וקליניות שטופלו ב-APT ייצרו יותר חלב.

קליניות:
ליטר חלב/יום: בממוצע 3.9 ליטר יותר מקבוצת הפרות שטופלה באנטיביוטיקה.

סך כמות חלב: 33% יותר חלב למיכל )לא כולל חלב אנטיביוטי שנשפך(.

תת-קליניות: 
ליטר חלב/יום: בממוצע 2.7 ליטר יותר מהקבוצה שלא טופלה.

סך כמות חלב: 7% יותר חלב למיכל.

טיפול ב-APT משקם את העטין לייצור חלב באיכות גבוהה יותר מפרות שלא טופלו.

תאים סומטיים למיכל:
 74% ירידה בתרומת התאים הסומטיים לעומת 41% ירידה ללא טיפול.

אחוז פרות עם סת״ס מתחת ל 250,000 תאים/מ״ל:
65.5% לעומת 35.6% מהפרות שלא טופלו.

בנוסף, תנובת החלב של פרות שטופלו ב-APT  הייתה גבוהה יותר מאלו שלא 
טופלו, ותרמה לעלייה באיכות החלב במיכל.

טיפול ב-APT מקטין תחלופה מאולצת כתוצאה מדלקות עטין ומגדיל 
רווחיות העדר. 

קליניות: 8.5% מהפרות שטופלו ב-APT הוצאו מהעדר לעומת 32.2% 
מאלו שטופלו באנטיביוטיקה.

תת-קליניות: אף פרה שטופלה ב-APT הוצאה מהעדר לעומת 5.1% 
מאלו שלא טופלו.

*על בסיס מחקר ברפתות בישראל על 236 פרות

אייל בן נר-052-3908840
אילנה מינרבי-054-7740617

mrmz@ambar.co.il

תוצאות השימוש ב-APT ברפתות מסחריות בארץ*
טיפול ב-APT מפחית את ספירת התאים הסומטיים בחלב, מעלה את תנובת החלב ומקטין את התחלופה המאולצת בעדר.


