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Бi-дез
(розчин для дезf цqекцii)

листiвка-вкладка

опис
прозора безбарвна желеподiбна рiдина зi слабким специфiчним запахом.
Склад
100 мл препарату мiстять дiючi речовини (г):
полiгексаметиленгуанiдин гiдрохлорид - 6,5;
додецилдипропiлен триамiн - 6,5.

fiопомiжнi речовини: глютамiнова кислота, кокоамiдопропiлбетаiн, демiнералiзована водаФармакологiчнi властивостi
Препарат мас бактерицидну та спороцидну дii на бiльшiсть |рампозитивЕих i грамнегативнихбактерiй (Brucella spp.,,Clostridium spp.,'Klebsieila spp., Listeria spp., Proteus Spp., РsеudоmопаS Spp.,Sаlmопеllа spp., Staphylococcus spp.,-ýtreptococcus ф., с. fеjuпi, С. fetus, Е. coli, Lactobacillus аrtеп,Mycobacterium tuberculosis, Y. eпteroiolitica,оЙЫ 

"Ьуцrд"у"дЙ' на- РНК-вмiстимi вiруси(Avibirпavirus, Paramixovirus, оrthоmiхочiruф i [Нi{-вмiстимi вiруси (Parvovirus, Depeпdovirus,Дviаdепоvirus, Дvipoxvirus, Circovirus) ;

Препарат дiе антипротозойно на еймерii (Е. tепеIlа, Е. mахimа, Е. асеrvuliпа, Е. пecatrix, Е. Mitismощо); фунгiцидно на гриби (Дsреrgillus spp., Сапdidа albicaus, Trichophytoп Spp., Saccharomyces
с е r еу i s i а mоulо) ; мае дезодоруючi властивостi.

Застосуванпя
ПрепараТ застосовуеться длЯ дезiнфекцii (абО посднаЕня мийки й дезiнфекцii), деконтамiнацiiта дезiнвазiт рiзноманiтних об'екгiв, якi пiдлягають ветеринарному Еагляду, а саме:- дiльниць технологiчного циклу птахiвничоi гырi 1iHkyoaTopiT iперелiнкубацiйна санацiяясць, забезпечення чистоти системи водопостачання i пiдтримки'оrr"rJп""ого бактерiального

фону питноi води);
- обладнання, боснь i цехiв по переробцi м'ясних, молочних

походженЕя;
та iнших продуктiв тваринного

- торгlвеJIъних, лабораторних примiщень та ix iнвентарю;
- транспортних засобiв для продукцii тваринного походження та В зонах карантинування;
- рiзномаНiтниХ тваринниЦьких приМiщень' а такоЖ клiтоК та iншиХ мiсцЬ угримаЕнЯ ЛрiбнихтвариН i птахiв особливо пiсля ik дегельмiнтизацii;
- санацii волопровiдних систем та лiнiй подачi рiдких KopMiB в свинарниках та звiрофермах.
Щозування
Засiб застОсовуетьсЯ у виглядi водних робочих розчинiв, якi готують у MicTKocTi з будь-якогоматерiалу шляхом змiшування концентрату засобу. 

"ъдопроuiдною "одоr. 
'

щезiнфекцiю проводять пiсля ретельноi механiчноi та caHiTapHoi очистки поверхонь об'ектiвзнезара)кенЕя.

профiлактичну' вимушену, поточну та заключну дезiнфекцiю при iнфекцiйних3ахворювання< бактерiальноi та BipycHoi етiологii (включаючи туберкульоз) проводять методомпротиранНя абО зрошеннЯ за допомОгою рiзнОманiтниХ дрiбнодисПерсних оприскрачiв доповного ix зволоження

Щля профiлактичноi та поточноi дезiнфекцii оптимальною кiлькiстю являсться витрачання 0,З-0,4 л
робочого розчину на кожний п"uдрur"й метр об'екта обробки.

,Щля дезiнфекцiй використовуються робочi розчини препарату наступних концентрацiй:- 0r|О/О (10 мЛ на 10 л води) - длЯ с*ацiТ дошьногО обладнанНя i молокопереробних об'ектiв,годiвниць, поiлок для тварин i птицi;
- 0125"А (25 мЛ на 10 л воли) - профiлаКтичнi дезiнфекцii примiщень та iнвентарю в присутностiтварин чи птицi та для дезiнфекцii iнкубацiйних ясць;
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,0,5О/о (50 мл на 10 л води) - асептичне прибирання боень, м'ясопереробних цехiв, холодильнихкамер, санацiЯ обладнанНя iнкубатОрiiЪ, тЪргi"Ъп"""*, пuОорurорrrJ*'пi"rlщ."ь, траЕспортнихзасобiв;
- 1'0о/о (100 мл на 10 л води) - прфiлактичнi_ дезiнфекцii обладнання, бlнкерiв i примiщеньKogy9lexiB, знезараження стригtlJIьних iHcTpyпleHTiB;
, 1,5Y" (150 мЛ на 10 Л води) - поточна дезiнфекцi" ,uuр""""цьких примiщеннлl пiд час санiтарних

розривiв, дезiнфектtiя колiс транспортЕ"* rч"обi" rр" rrЬр"r"нi зон пчр*rйрч""";
- 2,0О/О (200 МЛ На 10 Л ВОДИ) - Дезiнвазiя .rр" проrЬ.оrн'их хворобах тварин та птицi та дезiнфекцiяМiСЦЬ УГРИМаННЯ ХВОРИХ ТВаРИН Та птахiв, u ,.".l 

"р, 
*о"rчriнацli rrрrriЙ""" мiкобактерiяr,rи;, 3,0"/о (300 мл на 10 л води) - вимушена та поточна дезiнфекцiя в комплексi заходiв пооздоровлеЕню господарств вiд туберкульозу.(в стадii провiрки)

Протипоказання
не встановленi.
Застереження
при роботi з розчинами препаратI 

"+iд 
дотримуватись загiulьних правил гiгiени та безпеки.Персонал' якrтй викОнуе робоiИ .-д".iп6.ПцiТ ,u.'Ой" забезпеЧений засобами iндивiдуальногозitхистУ органiВ дихання, шкiрИ та очей: ..rецод". 1халат, ш€lпочка, фарrу* iз прогуплованоi тканини,грlовi рукавички, захиснi окуляри типу ПО-2 чи моноблок, респiратор типу,,Лепесток'').РозчинИ понаД 3Оlо КОНЦеНтРацii можутЬ викJмкатИ подрiвнеЕня шкiри, тому rrри роботi з ними слiдвикористоврати гушловi рукавицi та захиснi окуляри. Пр" ,rоrrчд*"i 

"" 
po.u"o""o.o препарату навiдкритi частини тiла, ik негайно промивають проточною водою.

ЗабороняеТься 
_п€UIити, пити, прийматИ iky пiд час виконання робiт з дезiнфекцii. Пiслязакiнчення роботи обличчя i руки слiд вимити водою з милом.

Форма випуску
Флакони зi склапо 50; 100;300; 500,
Зберiгання

1000 мл; канiстри по 3; 5; 10 та 20 л.

ЗберiгатИ в сухиХ складськиХ примiщенНях, якi захищенi вiд дii прямих соняtIних променiв, вупаковцi виробника при температурi вiд 0ОС до 2,5"С,в недоступних для дiтей мiсцлr.
TepMiH придатностi - 2 роки.
Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
власник ресстрацiйного посвiдчення:
ТОВ "БровафармаФ'' м. Бровари,
б-р Незалежностi 18а, КиiЪськоТ обл., 07400
Виробник готовоцо продуIсгу:
ТОВ "БровафармаЩ'' м. Бровари,
б-р Незалежностi 18а, КиiЪськоi обл., 0740О
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