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Прозора рiдина, жовтуватого кольору iз слабким специфiчним запахом, добре змiшуеться з

водою.
Склад
100 мл преlrарату мiстять дiючi речовини (г):

а.гlкiлдиметилбензиламонiю хлорид - 10;

дидецилдиметиламонiюхлорид -5.
,Щопомiжнi речовини: етилендiаrrлiн-тетра-оцтова кислота (Едток), берол, вода високоочищеЕа.

Фармакологiчнi властивостi
ATC-vet класифiкацiйний код:

QVO7АV-Технiчнi дезiнфектанти.
Препарат мае бактерицидну та спороцидну дii на бiльшiсть грtlмпозитивних i грамнегативних

бактерiй (Brucella spp,, Clostridium spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Proteus spp., Рsеudоmопаs spp.,

Sаlmопеllа spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., С. jеjuпi, С. fetus, Е. coli, Lactobacillus аrtеп,

Mycobacterium tuberculosis, Y. eпterocolitica тощо); вiручилу дiю на PHK-BMicHi вiруси (Дvibirпavirus,

Paramixovirus, Orthomixovirus) i ЩНК-вмiснi вiруси (Parvovirus, Depeпdovirus, Дуiаdепоvirus,
Дv ipoxvirus, С ir с ov irus).

Препарат дiс антипротозойно на еймерii (Е, tепеllа, Е, mахimа, Е. асеrуuliпа, Е. пecatrix, Е, Mitis
mощо); фунгiцидно на гриби (,4spergillus spp., Caпdida albicatts, Trichophytoп spp., Saccharomyces
cerevisia mоtцо); алгацидно на зеленi водоростi; мас дезодоруючi властивостi.

Застосування
Препарат застосовують дJI;I дезiнфекцii, деконтамiнацii та дезiнвазii рiзноманiтних об'ектiв якi

пiдлягають ветеринарному нагляду, а саме:
одiльниць технопогiчного циклу птахiвничоi га-пузi (iнкубаторii i передiнкубацiйна санацiя я€ць,

забезпечення чистоти системи водопостачання i пiдтримки оптимЕlльного бактерiа.тlьного фону питноi
води);

ообладнання, боень i цехiв по переробцi м'ясних, молочних та iншрrх продlктiв тваринного
походження;

оторгiвельних, лабораторних примiщень та ix iнвентарю;
оц)анспортних засобiв для прод}кцii тваринного походжеIIIIя та в зонах карантинування;
орiзноманiтних тваринницьких примiщень, а також будок, клiток та iнших мiсць утримання

лрiбних тварин i птицi, особливо пiсля ix дегельмiнтизацii;
о санацii водопровiдних систем та лiнiй подачi рiддких kopMiB в свинарникtж та

звiрогосподарствах;
оконтроJIю зелених водоростей в технологiчних басейнах i системах зберiгання води.

Щозування
Вологу дезiнфекцiю проводять розчинаN,Iи ,препарату вiдповiдноТ робочоi концентрацiТ, якi

готують шJuIхом змiшування препарату iз звичайною нехлорованOю водою.
Робочi розчини наносять на контрольованi поверхнi за допомогою рiзноманiтних

дрiбнодисперсних оприскувачiв до повного ix зволоженняабо протирання Bcix частин губкою.
Використовують робочi розчини препарату наступних концентрацiй з розрахунку 0,3-0,5 лlм2

поверхнi:

- 0,05Уо (5 мл на 10 л води) - запобiганнrl розмно}ке}шю зелених водоростей та iнших
мiкроорганiзмiв в закритих басейнах та системах водопостачання;

- 0rlo/o (10 мл на 10 л води) - санацiя доiльного обладнання i пtолокопереробrlих об'сктiв,
годiвниць, поihок та питноi води для тварин i птицi;

-0125О/" (25 мл на 10 л води) - профiлактичнадезiнфекцiя прlrмiщень та iнвентарю в присугностi
тварин чи птицi та для дезiнфекlдii iнкубацiйних яець; 
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_ 0r5Оlо (50 мл на 10 л води) - асептичне прибирання боень, м'ясопереробних цехiв, холодильних
кап{ер, санацiя обладнання iнкубаторiiв, торгiвельних, лабораторних примiщень, транспортних
засобiв;

_ lr}Ф/о (l00 мл на 10 л води) - профiлактична дезiнфекчiя обладнання, бункерiв i примiщень
кормоцехiв та тваринницьких примiщень пiд час санiтарних розрлtвiв, знезараження iHcTpyMeHTiB;

_|r5Уо (150 мл на 10 л води) - поточна дезiнфекцiя та дезiнвазiя мiсць угримання хворих тварин
та птицi, в т.ч. i при контамiнацii примiщень мiкобактерiями; дезiнфекцiя колiс транспортних засобiв
при перетинi зон карiштинування;

-2rOО/о (200 мл на 10 л води) - дезiнвазiя при протозойних хворобах тварин та птицi;
_ 3rOО/" (300 мл на l0 л води) - вимушена та поточна дезiнфекцiя в комплексi заходiв по

оздоровленню господарств вiд туберкульозу.
Протипоказання
не встановленi.
Застереження
При роботi з розчинаN,Iи препарату слiд дотримуватись загальних правил гiгiеrrи та безпеки.

Персонал, який виконуе роботи з дезiнфекцii мае бути забезпечегrий засобами iндивiдуального захисту
органiв диханЕя, шкiри та очей: спецодяг (ха-пат, шапочк4 фарту" iз прогумованоi тканини, гумовi
рукавички, захиснi окуJIяри типу ПО-2 чи моноблок, респiратор типу кЛепесток>).

Розчини у концентрацii понад 2,5Yо можуть викликати подразнення шкiри, тому при роботi з

ними слiд використовувати гумовi рукавицi та захиснi оку.тlяrри. При попаданнi нерозведеного
препарату на вiдкритi частини тiла, ix негайно промивають проточною водою.

Забороняеться паJIит}I, пити, приймати iжу пiд час вIIконання робiт з лезiнфекцii. Пiсля
закiнчення роботи обличчя i руки слiд вимити водою з милом.

Форма виIIуску
Флакони зi скла або полiмерних матерiалiв по l0; 20; 50; 100; 250; 500 мл та канiстри з

полiмерних MaTepia-lliB по 1; 3; 5; 10 та 20 л.

Зберiгання
Cyxi складськi примiщення, якi захищенi вiд дii прямих соIIячних променiв, в упаковцi виробника

при температурi вiд 0ОС до 25"С, в недоступних для дiтей мiсцях. Не допускати замерзання та
перегрiву препарату.

TepMiH придатностi - 4 роки.
,Щля застосуваIIня у ветерпнарнiй медицинi!
Власник ресстрацiйного посвiдчення:
ТоВ кБРоВАФАРМА),
б-р Неза;rежностi,18-а, м. Бровари, КиiЪська обл., 07400, УкраiЪа,
Виробник готового продукту:
ТОВ КБРОВАФАРМАD,
б-р Незалежностi,18-а, м. Бровари Киiвськоi обл., 07400, УкраiЪа,


