
до ресстрацitlrlоr,о посвiд.lgllц1

Засiб дезiпфiкуlочиli "IПумерське срiбло''
(роз.rиIr дляl дезiнф екцii)

листirзка-вкладка

Додаток 2
Ав_01 840-03_ 1 0

ilii ii ? ir: 
"U u. i] l , I",|,l i/

опис
однорiдна прозора рiдина зеленувато-блакитного кольору зi слабким специфiчним запахом,
Склад
1 л препарату мiстить дiючi реtIовини:
цитрат срiбла з ко}Iцентрацiсю активного срiбла - 500 мг;
цитрат мiдi з концентрацiсю активrrоi мiдi * 500 мг.

Щопомiхtнi речовинtt: вода високоочищена.
(Dармакологiчrli властивtlс,гi
А'ГС-чеt класифiкацiйний код: QVO7дV Технiчнi дезiнфектаI,Iти"
засiб "шумерське срiбло" с ефективним Дезiнфiкl.rочим :засобом проти бiльшостi типiв

патогенFIих мilсроорганiзп,riв (Eschet,ichia coli, P,yeudollзcltla.y аеrugiпоsа, Pseudoll1oпa,s vu!garis
Staphylococcus aureus, ,Staphylococcus епtеriса, Sаlп,tслпеllа thурЪiпluriuпl пlа iншi), BipyciB
(бакпlерiофаz Tz), грибiВ (С.аlЬiсапs, Aspergillus пiger, Aspergittus Jlavus), спор (В, сеrеu"у),
мiкобактерili туберкульзу (Mycobacterium.B5), володiс вираженtlкl iезiнвазiйною ефективнiстю (Г.
Suis, А.suum, о.dепtаtulп, E.suis). Вiдзначаеться значноЮ пролонгоL]анiстю Лii (вiд шести мiсяцiв i
бiльше в залежностi вiд концентраuii засобу в робочому розчl.тнi та умов нанесення), при його
застосуваннi не формуються резистентнi штами.

Застосування
засiб призначений для дезiнфекцii i санiтарноi обllобки поверхонь в тваринFIицьI(их,

птахiвничих приl,tiщеннях, iнкубаторiТв, iнкубацiйrтих i вивiдних 1ц;ф, псlверхtлi шкараiJIупI.i
iнкубацiйНих ясць, для дезiнфекцiТ систем водопоСтачання та поirтня; Цехiв з переробки птицi, ясць,
забiйних та м'ясопереробних цехiв, продоволыIих ринках, мiсць утримання лрiб"йх тtsарин i птахiв,
особливо пiсля Тх дегельмiнтизацiТ, для знезарalкення вуликiв, рамок, обладнання та iHBeHTap}o на
пасiках, технологiЧного усl,ilткуI]ання, апаратурИ, тари, поIJерхонь iHcTpp,teHTiB, спецодягу на
об'сктах агропромислового кOмплексу, ветпунктах, лабораr,орiях, lслiнiках l urrr.nu" ветеринарноТ
медицини, на пiдприсмствах виробництI]а ветеi)ин|lрних препаратiв, траI]спортних засобiв. а TaKolK
на iншLтх об'ектах, що пiдлягаю,ть tjетери}Iарному нагляду,

Препарат tтризначений для профiлактичtlоi, пото.tноТ та
в присутностi,гварин i птицi.

Щозуваrlня

з аклк_l.{ноiлезiнф екцii за вiдсутt"tостi та

Засiб засТосову€тьсЯ у виглядi водниХ рсlбо.тиХ розчинiв, якi готують IхляхоN4 змiтl-tуванlля
концентрату iз ilехлорованою питною водою у промаркоRаних мiс,гтсостях iз буль-ятtих матерiалiв,

!езirrфекцiю проводять пiсля ретельноi механiчноi та caHiTapHoT очистки поверхонь об'сктiв
знезараження,

Робочий розчин наI{оситься на контрольовану площу абсl об'скт до повного Тх звололtення за
допомогоЮ ДРiбIlодисперсниХ обприскувачiв, протираI{няМ Bcix частин губкою, аерозолем за
допомогою рiзнотипних генераторiв, методом занурення або замоIIуRання.

!ля дезiнфекцii використовуються розl{ини наступноi конuен:граuiI:
- 0,01 % (l мЛ на 10 л води) * дJIя знезара}кеFIнЯ води У систе]\{аХ цоТтrня тварин та п.гицi;
- 0,5 % (5 мл на 1 л води) - саrIацiя сйсr.м lliпельного та соскового поiння, для запобiга}IнrI

розмноженню бiоплiвки R системах ROдоIТостачання, робо.rий розчин вводиться в систему поТння не
менш Hixt на б годин, пiсля чого систему промиrrають IIисf.()Iо в()доIо;

,1,0 О/С (10 П,rrr На l Л ВОЛИ) -. ДЛя профiлакт,и.tlлоi дезilтфекцii примirцень, облад[Еання,
устаткуванI]я, експоЗицiя Tle MеHIJ] нiяt 1 гсlдина; дезiнфекцiя ,гканин (спецодягу) виконуIоть 1IIJI5{XoM
замочування в робочому розчинi Htr 1 годину з подальшим висушуванням;

- 2,0 Уо (20 мл на 1 л води) - плановi дезiнфекцii пiд чпg сатriтарних розривiв в тварин}Iицьких
примiщеннях;експозицiя не менш нiя< 1 година;

.l i,-i a ;.: i|'i:

;] 1.i \i ; !., ;J



Продовження додатку 2
до ресстраriiйного посвiдчення АВ-0 1 840-03 - 1 0

вз ij i il]I
- 3,0 % (30 мл на 1 ;r води) - обробка iнкубацiйнl.тх i товаlrних яець; асептичне прибирання

УСТатк)/ванFIя iнкубаторiiв, торI,ових, лабораторних примittlень, ,гранспортI{их засобiв; для
знезарa)кення вулиlсiд, ра]\{ок, обладiтання та iнвентарю на пасiках;

- 5,0 Уо (50 M,,i на 1 л во;tи) - дезiнфекцiя боспь, N,I'JIсоперерсIбних uехiв; дезiнвазiя прl.t
протозойних хворобах тварин i птицi; еtсспозицiя не менш tti>tt 1 година;

, 5,0 Оh воДний розчИн засобУ застосовують для т}маноутвсре}Iня (аерозольне розпилення) при
витратi 4 - 10 мл робочого розчину на 1 пt' примitтlення;

- 7,0 Уо (70 мл на 1 л води) - лезiнфекцiя мiсць утрима}IrIя хворих твариFI i птицi, в т.ч. i
KoHTaMiHaцiT примirцень мiкобаrстерiями; експозицiя не N{еFIIII нiж 1 година; обробка колiс
транспортних засобiв; наповнення дезматiв, дезкилимiв;

- i 0,0 % (100 N{л на 1 л воли) - протLтспорова обробка, експозицiя не менш нiж 1 година.
Протlлпоказання
IJeMae .

Застереження
Вiдсутнi,
спецiальlri застереrкення для осiб i обслуговуIоIIого персоналу
при потрапляннi на,гивного розчину засобу на слизовi сlболонкй -

кiлькiстю води.
Форма Rипуску
Полiмернi tРлакони по 1 л ;полiмернi канiстри по 5, 10'lr.

ix треба промити великою

Зберiгання
Зберiгати в Tapi виробника при температурi вiд 4оС до 25"с

вiдстанi, не менше 1 м вiд нагрiвальних приладiв.
Tepb,riH придатностi 12 мiсяцiв.

fi ля застосуванIrя у ве,герIIнарпiй медицlлнi !

Власниlс ресстрацiйного посвiдrlgнцg
ТОВ "Наноматерiали i нанотехнологii"',
вул, Василькiвська, 27, м. Itиiв, 0З022,Украiна.

Виробнltк готовOг0 продук.Iу:
тов "БровАФАрмА,,,
б-р Незалежностi, 18 ;r, м. Бровари, Киiвоька обл., 07400, Украiна
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у сухих темних примlщеннях на


