
Додаток 2
до реестрацiйного посвiдчення Ав_0304 1 -03- 1 1

li 3, {} ?. :f;lyБровадез-20
(розчин для дезiнфекцii)

листiвка-вкладка

опис
ПрозориЙ злегка опалесцюЮтIий безбарвний, або ледь жовцrватлrй роз.п,тн, пiниться при

збовтуваннi, зi слабким специфiчним зtlпахом.
Склад
1 мл препарату мiстить дiю*у речовину:
бензалконiю хлоfид - 200 мг.

,Щопомiжнi речовини: вода дистильована.
Фармакологiчнi властивостi
АТС -vet класифiкацiйний код: QVO7AV Технi.пli дезiнфектанти.

. ПреПарат мае _бактерицИдну та спороциднудii по вiдноЙнню до црtlп{позитивнихi граirлнегативних бактерiй (Brucella spp., Clisitdtu- Spp., Е, coli, Йebsiella spp., Listeria spp,,Proteus spp., Pseudomoпas spp., Salmoirllo spp., Stap|tylobbrru, ,рр.,' Siiptococcus spp, Вас, larvae,Bac,altei) та фунгiцплlну (Дspergillus Spp., СапdЙi аlЬiсаus,'irirПор'Пуtоп ,spp., Saccharomycescerevisia, Аsсофrius apis) дii; володiе дезiнвазiйними властивостями вiдносно iнвазiйних елементiвнематод та ооцист еймерiй;
Робочi розчини не пошкоджують MeTaIIeBi

конструкцit, пластмаси та тканини.
Застосування
Засiб застосовують з метою санацii та дезiнфекцii тваринницьких та птахiвниЕIих примiщень, вмiсцяХ реалiзацii продукцii твариЕництва та птахi"""цоЪ (ринlсr), цехаJ( по переробцi м'ясних,мопочних та iнпп,tх гrродуктiв тваринного походжеЕня; у забiйнй цехzж та саrriтарно-забiйних

п)днктutх, коЕл), клiток та iншrлr мiсць УгримzшшI лрiбних тварин i гrтицi, особйо пiсля ix
дегельмiнтизащii, для знезарe)кеннrl вуlикiъ,-рап{ок та iншого обладнання та iнвентарю на пасiкахнеблагопоJIучЕих з аскоферозу, аспергiльоiу, парагнильцю, tlп{ерикчшського i европейськогогнильцю та нозематозу бджiл; а також на iнших об'екгах, що пiдлягають ветеринй6*у 

"u."roy(шя обробки обладнання, трalнспорту, технологi.пrого обладнання, резервуарiв, системводоIIостачаншI, iнструпtентiв, iнвентарю, санiтарно-технiчного облйаннrI, тощо).
Щозування
,щезiнфекцiю проводять пiсля ретельноi механiчноi та caHiTapнoi очистки поверхонь об'екгiвзнезарФкеЕIUI.
Вологi дезiнфекцiТ проводять

шJшхом змiшування препарату iз
дрiбнодисшерсних оприскувачiв до
губкою.

предмети, фарбованi поверхнi будiвельних

водними розчинами вiдповiдноi концентрацii. iх готують
не хJIорованою водою. Наносяться розчини за допомогою
повного зволоження або протиранняМ пoBepxнi шредметiв

Розчшrи наатушйх коЕцеЕтрацiй препараry використовують дJш:

поtтrок в присуtностi тварин;
_ 0,25 % (25 мл/10 л води) - профiлакт,ишrоi дезirrфекцii примiщень та iнвентарю в присутностiтварин; санацii водопровiдних систем i
- 0,5 О/о (50 мл/10 л води) - асептичного прибиранIUI боень; переробних цехiв; торгiвельних;лаборатоРЕих цриМiтцень; засобiВ тршспортуваIIня продукцii твариЕницького походжешilI;
з.llчfочування спецодяry перед його праннпл;
- 1,0 Оlо (100 м-/10 л води) - пл3lIIових дезiнфекцiй пiд час сапiтарfiих розривiв,в тваринницьких
примiщеннлr;

;,]:1,I_:.!r-|9лyg]9_ 
л води) - дезiнваЗii пiсля дегельмiнтизацii та знезарФкення мiсць утриманшIшвазtйно хворих твариЕ чи'птицi;

__ 0,05 % (50 мл1100 л Ёоди) - запобiганню розмЕоженнrI зелених водоIюстей" та iншихмiщрооргаrriзмiВ в зЕжритИх.басейнОr чи системЕlх водопостачаfiIUI. TaKi офобки, з тижневимiнтефалом, доцiльно проводити систематшIIIо; 
fiOнтрOльOвдш*

fiримiрник # J
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- 2,5 %.(25 мтr/л води) - дезiнфекцii пасiк неблагопол}чЕих щодо особ.тплво небезпе.rrrих хвороб
бджiл. Iх проводять при TeмпepaTypi повiтря понад 12ОС за допомогою оприскlвачiв (типу
'ОРосинка"). При цьому добре зволожують yci поверхнi вулIжiв, iнвентарю пасiк та pal',toк (з якшr
ПОПеРеДЕьо вiдачуютъ мед). Обробленi предI\{ети щiльно з€lкривають полiетиленовою плiвкою i
ВИТРlIIчfУIоть 10-12 годин. Опiс.тtя, Bci предrлети промивtlють водою i висушуютъ. Таким жо
ЧИНОМ, alrc |,5Yо розчином (15 мл/л во.щ) проводять планово-тlр-офiлактичнi дезiнфекцiТ на
вirьних та умовно вiльнrаr вiд iнфекцiй пасiках. :

- 0,5 Уо роЗчиЕоМ (5 мл/л води) па благопоJryчIтих паоiкаr 2 разп на piK (при весняних i ociнHix
ревiзiях), протирilють зволоженою ryбкою Bci зовнiтшлi та доступнi внугрiшнi стiнки вуликiв i
дерев'лri частини pElпiIoK.

Протипокдlання
Мило та мийнi дещо зЕи>Iý/ють активнiсть препарату.
Заетереження
Не застосовувати в присутностi тварин, птицi та бджiл.
РозT rлни поЕад 20lо КОНЦентраlдii мо)цqпь викJIикати под)ЕlзнеЕня lшсiри, тому, при роботi з

препаратом та його розчинЕlI\{и необхiдно користуватись засобаrчrи iндивiдуального зЕlхисту:
рукавицяп{и з полiхлорвiнilry та зa>шсЕими окул4рЕлп{и.
приюryваштя робо.ппс роз.шнъ црвомIи в гrровiтрювшrому rrршtiщеннi, де е вода.
Пiд час роботr,I з црепаратом забороняетъся гrрлйиашr iky, шлти, чaрrrги.
Пiсля закirтчення робом обличчя i руки слiд вимити водою з милом.
У разi потраIIJUIння препqрату в очi, tx промtвають веJIикою кЬкiстю вод,I i закапують 20 %розчином
суrьфациlry натрiю (ашбуrцлщ,)

у разi випадкового потрапляння препарату на шкiру, потрiбно ретельно промити уражеЕу
дiлянку проточною водою, пiсля цього змастити шкiру пом'лошуютппл кремом.

Форма випуску
Флакони з полiмерних MaTepiaпiB по 20, 50,

канiстри по 5 або 10 л.
Зберiгання
ЗберiгатИ в оригiнальному пакуваннi виробника в затемненIDq захищеtrих вiд

соfiяrпrих променiв, добре вентильовtIних примiщенняrс при температурi вiд 1 до 20ос.
TepMiH придатностi - 4 роки.
.Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Власник реестрацiйного посвiдчення:
ТОВ "БРОВАФАРМА" м. Бровари,
б-р Незалежностi 18 а, КиiЪська обл., 07400

Виробник готового продукту:
ТОВ "БРОВАФАРМА" м. Бровари,
б-р Незапежностi 18 ц Киiвська обл.,07400

100, 200, 500, 900 або 1000 мл, пластиковi

д11 шрямих


