
Virkon™S - Sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd
Virkon™S är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med virucid, baktericid och fungicid verkan för
smittskydd inom jord- lant- och skogsbruk. Virkon™S har effekt på alla 18 kända virusfamiljer som
påverkar djur och människor. Regelbunden användning ger ett effektivt skydd mot många familjer av
virus och bakterier, bland andra Adenovirus, E. Coli, Salmonella och MRSA.

● Bredspektrumseffekt
● Snabbverkande, 5-30 minuter.
● Effektiv även vid låg temperatur ( +4°C).
● Hög säkerhet för människor, djur och miljö.

Kraftfullt smittskydd utan resistensutveckling
Virkon™S verkar genom att tränga in i mikroorganismerna och förstöra cellmembran. Detta medför att
en mycket effektiv och kontrollerad desinfektion erhålles som omöjliggör resistensutveckling.

Smittskydd för höns och fjäderfä
Ett värphönsstall innehåller många djur under en lång sammanhållande period. Under
produktionsperioden sker en successiv uppförökning av olika sorters bakterier och virus. God hygien
med noggrann rengöring och desinfektion mellan omgångarna förebygger sjukdomar och minskar
risken för produktionsstörningar i kommande ägg- och hönsomgång. Virkon™ S är oöverträffat när
det gäller bekämpning av virus, bakterier och skadliga mikroorganismer hos höns, fjäderfä och
äggproduktion.

Virkon™S kan t.ex. användas till:
● Desinfektion av hönsstall och burar
● Desinfektion av ägg
● Desinfektion av inventarier, utrustning och verktyg
● Desinfektion av rörsystem och dricksvatten
● Desinfektion av foderanläggningar och fodersilos

Virkon™S är verksamt mot bl.a. följande sjukdomsframkallande organismer:
● Fågelinfluensa, H5N1 och H7N9
● Multiresistent salmonella
● Gumboro
● Campylobacter
● Newcastlesjuka

Desinfektion av ägg
Alla ägg som ska till kläckning ska desinficeras för att förhindra att få in någon smitta på gården.
Blanda 1 % Virkon S lösning i ljummet vatten och doppa äggen i lösningen (dvs ner i lösningen och
upp igen direkt). OBS! Ska ej eftersköljas.

Virkon™S 1-procentig lösning
Till desinficering av djurstallar, kläckerier, djurkliniker, ytor, fordon, stövelbad samt desinficering av
redskap och mindre objekt m.m.

Virkon™S späds ut med 100 g/10 l vatten i lämplig behållare. VIKTIGT! Använd kallt eller ljummet
vatten, max 35 grader. Behållaren får inte ha ett tättslutande lock, eftersom lösningen utvecklar ett
övertryck. Lösningen kan hålla sig i 5-6 dagar. När den rosa färgen försvinner har effekten avtagit, och
en ny lösning ska blandas.

50g 5 liter vatten ger en brukslösning på: 1 %

Desinficering av redskap och mindre objekt:
Använd en 1-procentig brukslösning till exempelvis labbänkar, laboratorieutrustning, burar, striglar till
djur, verktyg, tvätt av djur och foderskålar m.m. Kom ihåg att skölja av mjuka metaller och ömtåliga
material med rent vatten efter ca tio minuter.
Källa: www.virkon.se - se här för mer info!

http://www.virkon.se

