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октилдецкrд}tмежfiамOнiltr хлорид
диOкжлдимsж;lамокiю хлорrд
дидецшлдкметил&ь{Oнiю хлорнд
глутаровиfi аJrьдегiд

J]oпoMi;KHi р*човиýи: eTaHOjI, TeTpaH*TpicBa
висOкФФчýщена.

Фармаколtlriчкf властrrвостi

* облаýrшлня, боснь i техволоriчur:х
тварнкнOrs походжекня) :

7t ,l l 1i"i& J. il .i. if,;ij

- 3.6;
- 1,44
- 2,16;
_ l0,0.

сiль rлютамiиовоi, двооцтовоТ ýИс;lоТН, вOда

т}"мil{i}утýОренкЯ вtrкористOВують I0 % роýочi рOзIrиии

ttexiB {переробка мО*скн,х, мФjIочнях та iltших шродуктiв

гOтуютЬ шляхс1!l Додева}Iшя вiд:lовiдних кiльксlстей засобУ до водOшрOвiдноТ
дезiшфекцiТ поверхоl*ъ рiзлtик о6.екгrв викt}рнстов}ють HacTylr'i робочi

f{сзrак
{розчltн для дgзilrбекцii}

ýистtвка_вкjIадк8

Otlяe
прозора рiдиш* жовтуватого кольору iз слабккм еlrецифisriиill заfiахOь{.,Склж
l00.r,ш npe}repaT}, мiстять дilочi речовини (%):
аткiлдимежлбеgзrtламолliюкяорид - 4,8;

дТС *1.g1 класиф iKaui йяий ýOЁ ; QV{}7дV * Технiчнi r:lезi лл фект*l.tти _

,Щезсаtt Býfiaлllc бактерицидtlу лiю.ttiодо бiльшостi граý{позllжвнлrх i гра}filsгативнriх бактерiй,вк,riючаючН патогеянi збулнlrкИ {Clostridium хрр,, Kleh,xiilla spp,, B*riiiii'.fi., Iisteria spp., Proleusspp., Рхеuсlоm$паý хрр., Sаlmоп*l!а sрр..,.Stарiуiосttсtu*, ф., 
'Sirnlrron*iir'ipp., 

Саmруtоhасlеr ýрр.,ýscherid,zict coli, LBctobacillaý ýpp.-,-llycohicterium biyis, fu!уiоЬасtеriui'аvium, Мус:оЬасtеriurпforluitlaп, }|e,rstпig entýrъ*ъliti€o 
-rnu,o;, 

вiруrшдшу дirо на PI{K*BMiсHi вiруси iАчiЬirпаъ,irus,Ptll,amixoyirlts, Оrt'hоmiхоvlrиs} i ДНК-вмiсЙi- 
"ipy."- 

(rо ruuyit"tts, 
-ii1*"*iorirur, 

Ауiасlепоуirus,AviPoxvirus" Ciremiru,t} Т* tРУКrirшд'{у н1 грибш iirp*rflrttu, ,ip,",'t,rni".;i;;;,, spp,, сапrlidа spp,,Tricltophyton sрр., Microspori,n spp,, пiощоi\.'
Застосування
.щезiнфiкlт*чиli засiб Дrзсжr заýтосовують для крофiлакжчrлоi, поточнот, заклtочноi таВИlryШСЭtОt ДеЗiШфеКЦiй ТВаРНКЯНЦI}КI'к i птахiвнич*u" ,rрrЙiоi*"r. non*p*o*|-"porr*nop'ýHx заеобiвта iнших об'сктiв i оýладлла*tня, якi tтйляrшоть ýетеринарному тrагляду} & так*ж:* ДiЛЬНИЦЬ ТtЭХНсl":tОгiЧýого цKK;I,\, птаyiвничtli гшrузi (яицеекlЙ;;, ;;;;"r-piB" внвiдних шафтощоh

* торгiвельних, амýулаторп,кх :rа лабораторшIrх щ:имiцень та ix ilTBeпTapr'l* транепOртних засобiв для fiеревsзенНя, KopMiB та прсдукцiТ тваркilнOго flокOджен$я, атакож тракспOрry в зонах каран.гинуванfiя;
* рiзномаНiтякХ шримiпrенЪ" а такоЖ будок, KrriToK та iншлtХ мiсцЬ yтplrj\faния ЛРiблrих TýapItHi uтяцi:

* JLж заII0внекнý лезбар'срiв та дезiнфiкуlgчи,t килимiв.
,Щtзуваttня
ffезiнфекпilо проволжь пiслх ретельнtlт Mex*нiч{oТ та catliTapнoi очистки поверхOнь об'сктiвзнезараження.

Роýgчi рсзчж{и
волк. ýля fiроведенfiя
розчкfiи засоýу ýезсаа:

дJж аерOýOльпоi' дезiнф*кцii ut"llяхом
(l0CI0 м;т нА g л воли).
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l э, ; i, J|'f
Профiлактичýу та IIо?очнУ аезiнфекцiю mрO*оляrъ сrособом зроше}lнJI, ýротираýýя або}Iý3ькодисперсного ро3пияе}Iшя 0,?5 96 робочог0 ро3чипу. з розрitчунку 0,1 - а,2 о i,* r J"uекспозэшiсю 1 -3 гOдиI{}l,
витvrушеяу ле*iнфекrliю fiроводяTь сrоссбом зрýшев!tя. протиранrrя аýо лilIзък{}диýfiерсýаго

розIIýJIеЕня 0,8 % робочого розчýl{у з розрахуиkт 0,2 - 0,J л на l м2 * **.,rоr*uiсю 2-З гOдиши.
ВuмушеrrУ i пот*чнУ яезiнфекцiю а KoMпJIeKci заходiв rо trздоро"rr***, господарств вiдтуберкульозу провsдя?ь способом зрt}шеý}lя або низькодисýsрсного розпt{jlемtlя 1,6 }t р*6очоrОрозцtfiу з розрilхуýку 0.2 - 0,З л ка 1 м2 з сксI,O}ицiсю З години.
Irрк rроведсrrнi вище назв&ниХ дезiт*фекuiй сtlособОм в}tсýýOJ{ýсперсноrо аерOзоjlьýого

рOзшилsнýя iрозмiР ч&етоК 1-35 мьv) застс,сOвуIOтъ вiдповiДilу конценrрuuй робочого роrr""у(0,Зý;0.8 чн 1,6Yo) з рO3рахуику 5-10 }lJI н& l м] ЙрлтмiщеNпя з екешознцiслоне }rýкше З rодин.Дхя аерозольно'i лезiнфекцii _шляхсlм ту}rа}It}}"гворекнfl BýKopиcToвyroTb l0 % робочяйрс3qиý з ро3рfiхрtку ,5 
мл на l м'tIрtlнriщення з екýfiO:JИцiсtо 1le l}rёl"Iше З годин.

Аерозольнi оброfiки слiд прово;\ити tтри вимклtенiй вент:l.riяцi[ rо ,uup"r"K дверях i BiKHax.
I}чуу"у тýмперетуFа в шримiщенкi шttвинна бути ше мёlllшё 1ýn с, а аiдносна воаогiсть ýе мепше60_65 уo.

IIримiщенНя, об.шадuаflня тfl iнIlti об'сКти iHKyбaTopiв дезiНфiкують cTrocoбo;rr зрошr,нняа35уý робочим розш{ýом прlr BilTpaTi 0,2 л lla ;r{2 uo**pn*i, Йо оОроЬойться. При протиранлti
робочиt IтOверхонь ýt}pмa sитрат станOвкть CI,t л на nr2 з ексilозицiсlо I rодкка,

ýредметИ дOrлядУ за твар,иЕаь{И, обладнанl.тя. таРУ, робочий iпвсптар та пiдстилку
ЛеЗiНфiЦПОТЬ ШýЯХОМ ЗаеlОЧУВеНfiя У 0,25 $6 роб*чшму розчикi впрOдопж не ý{ёнше r'д}lнý,IIрофiлактичну дезiкфекliilо кри:чtiщень та 

'обладн;rншя 
на вiлtтрислtствах птахо- там'ясопереробноi fip.M't]fio*ocTi, молскопереробт,rкх заводiв, u ,uno* ,чlсйпЬ* о*"** fiро*сдять уKillпi р*бочого дl{я пiсля поr:ер*}лнього 

ч*ry та зfiежирепня ýOвсрхOнь- трOвOдять ff.l }i, робочшмрýзчинOм з розрахунку 0,1 _ 0"15 ;l на l м' за l-З гojtиtrltoi eKctlo:ll.tцii',
Г{рафi,такТнчt,lу дезiИфекцi:О Tps}IciIOpTHltx засобiв, прiплiщеrтЬ. обладнаtлня та iltBe*t'apю ffaпродOвольЧýх ршжаХ прсводfiтЬ 0,25 Уo робочт,rМ рOзч}III0М з експозIrЦiсtо олна ГOjII{па, Поверхнi,

Щ0 К$НТаКТУЮТЬ З Продуктарrн харчyвання..пiс"llя лезiнфекчii зчrrвалоть водоrтровiдfiOю волOю.
f]ля заtlовПенкя дезбар'ерiВ та дезiнфекrliйниХ кшlимкiВ викор*.rоJу*ru 0.25 % робочтlйРО3ЧШý, ЙОГО ИеОбХiДТ,lО ЗМiНЬ*ur" О* MiPi ЗаýРУДýенfiя ч}, вllсих.ltтня &:Is не рiдrпе ;1вох разiв натýжлеиь.

Пiсля витримки рекоNrендоtsшlих ексttозкцiЁ, Bci поперхкi, що ý}хуть KoKTaKryBaT}I з Kopýla]lfи та]illт}IоЮ ВодоЮ необхiдшО про]ltитИ вOдfiIt}. З iнпlих ПOверхllнЬ змквати заjIиIfiки лезiнфiкуlочих
розчикiв не шотрiбн0, так як вонfi не сfiричи}жють Kopo:lii'.

Протиrrока}аýr*я
Iie ветановденi.
Застереження
не застссt:вуватк в rтрисутнсстi тварин та шт;лцi.
не застосовув&тн з миýа}rи" анiошними llAp' синтетичними lчlиючнм}l засобамк таf}кисýикаь,и, }le застосовувати irднOчасfio з iнrrтими лезiфiкуlочкьлн засобаrли,
,Г{О РОбОТИ iЗ Де*iЖфiП}'Ю'ШМ ЗаСОбом Ее дошус*u*ri о.iб *о"од*. ri p--iB та загiтних жittoK"ýезiнфекuiю проводJtть iз лотри}t&ýня*{ заходiв r*пr.rl,орг*нi* дихашня, шкiри та очей (спецодяг,

Рtiперса;rьнrtfiреспiратOр. захиснi окуляр:t. ryb.loBi ру*uЪ"оg. 
"@ ''t'l'rЧ'!.l'' Ш\lУsr tc uYýll \UllýЦL}jl)

IIРK роботi з дезiнфiк},ючý\{ý розчинаý{н *лiд дотрltмуватиеь заг&lьних правнл гiгiсtли табезкеки, Пiсля закiнчеfiflя робопл .пiд urr""ж . *rnonn руки та обличчя. рот проýоýOýкати,заборонястъýя використOýунаги тару з-пiд засобу для карчових цiлеi{.
IТри псlяпi о3ýак flодра:}ýеfiня optъttiB д}lхflýия кеобхiлпо пр}lш1нитн роботу iз lреларатом,пOстр8:кдмOго виýесfi{ !iа свiже повiтря або в iшtле прилtiщення. Рот i носоглотку fiропOлOскативодOю.

прlс попадаrп*i засобiв в очi необхiдно нега*tно
заJ(апатlл рýзчинýм сульфацилу HaTpilo (ашбуци.tу).

добре uроьtити o,{i пiд стр}.мепем водн та

it *it ý P*iI:bti*ýtЁ,ЁЁfi

rрицlг]iл.чtк Е, t
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?5" i i :*,i
У разi sкI'адковOг' fiопадаПня дезiпфекui*ногО засобУ на шкiру. потрiбнп ретеJIьно fiромит},уражену дiяяrrку проточIою вOдOlо. При тr*ilаданнi засобу в IIнуýOк випити декiэrьк* склянок водI зtb20 полрiбненими таблетками активоп*ого вуri.i1,1tя ,*Ъ*.р"уrrпся ;1о лiкаря"

_Bci електричпi прилааý прн обр*бlli ооrДýrо BH:lrýHyTý.
Фор*t* BIrIIyýb]y
Флаксlнlл зi скла або по.ltiмержих матерiалiв по l0l 50; 100; 500 мл та I i 2 л. KaHicTpK зполiмерких :иатерiьчiв по 5; 10 ,u Э0 л"
Зfiврirапrrя
В Tapi внробкяка 3е тсмfisрfiтури вiД I "С оО 25"С У всýтильOвашOму np*!{irцeнHi, в захIлщеIrOh{уВiД Прямого сOнячfiоrо свiтзта мiсцi, недостуflиоIýу для дi7gg т6l тваръ{н.
TepMiH придажостj - 3 рокн.
ýrя r:rcTocyвfl кк* у BrтcpýHýpкiii lлледrrцлrri !
Влgсrrнк ресстрацiйп"rо lrо*йч8ýIlя:
тOв *ýровАФАрмА*
б,р Незаrrеясностi, 18 а, м. ýроварк, Киiвська обл,.07400, YKpaii.Ta

Внроýвик готовоrrl IIрOдукIт:
TffB .тровАФАрмА,,
б-р Нез*лежностi; 18 а, м. Бровари. Киiвська обл,, 07400. YKpaiHa


