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Kraftfull effekt !
Har full effekt mot alla kända sjukdomsalstrande virusgrupper.
Har full effekt mot Bakterier Svamp Mycoplasma

Ekonomiskt !
Blandas 1 del Parvocide med 150 delar vatten.
Detta ger en bruksliterkostnad under 1kr litern.

Snabbverkande !
Parvocide dödar de sjukdomsalstrande mikroorganismerna
på mindre än fem minuter, detta gör det till ett optimalt medel
för stövelbad och klövbad.

Långtidsverkande !
Avdödningseffekten kvarstår upptill 10 dygn efter behandling.
Detta är en unik egenskap för Parvocide jämfört med de flesta
andra desinfektionsmedel som bara varar ett fåtal timmar.

2+2=5 ?
Parvocide är en patenterad blandning av Glutaraldehyde och en kvartenär
ammoniumförening Alkyldimethyl benzyl-ammoniumchloride som tillsammans ger en starkare effekt än vart ämne för sig. Den unika blandningen ger
en bred och kraftfull verkan även vid riktigt låga doseringar.

Är inte korrosivt !
Parvocide har ingen negativ materialpåverkan. Är inte korrosivt på metaller, galvanisering eller lacker. Är ej heller missfärgande på målade ytor.

Miljövänligt !
Innehållet i Parvocide är lätt biologiskt nedbrytbart.

Stabilitet !
Parvocide har även en unik stabilitet både i koncentrerat och i utblandat skick. Vid förvaring i sluten behållare
efter utblandning är produkten hållbar i över 9 månader. Detta ger en stor fördel speciellt för mobila verksamheter såsom: Veterinärer Seminverksamhet Transportföretag m.m.

Ursprung !
Parvocide utvecklades i Storbritannien från början till att ta
bort det svårbekämpade Parvoviruset hos hundar, katter och husdjur.
Därav kommer namnet Parvocide.
I Sverige och Skandinavien använder vi fortfarande orginalnamnet
medan det i resten av världen säljs under namnet Omnicide.

Utbredning och tester !
Parvocide/Omnicide används idag i 72 länder världen över och
är det desinfektionsmedel som har genomgått flest dokumenterade
tester och godkännanden.
Bl.a. har en stor omfattande opartiskt undersökning genomförts av
Mitsubishi Corporations på Kyotocenter i Japan. Undersökningen gjordes på över 300 olika desinfektionsmedel och Parvocide var det med bäst resultat. Vidare har Parvocide genomgått tester och godkännanden på
forskningsinstitut i flera länder såsom Storbritannien, Frankrike, Norge, USA, Zimbabwe, Tyskland, Japan m.fl.

Virus
Parvocide är mycket effektivt mot alla kända
virusstammar även de mest svårbekämpade
som t.ex.
• Parvovirus
• Picornavirus (Mul och klöv sjukan)
• Myxovirus
• Birnavirus (Infectious Bursal Disease)
• Rotavirus (Reoviridae)
• Herpesvirus (Aujeskys sjukdom)
• Paramyxovirus (Newcastle sjukan)
• Coronavirus (Fågelinfluensa)

Bakterier
Parvocide dödar både aeroba och anaeroba
bakterier samt grampositiva och gramnegativa bakterier t.ex.
• – Escherichia coli
• – Salmonella Choleraesuis
• – Salmonella Typhimurium
• – Pseudomonas Aeruginosa 	
• + Staphylococcus Aureus
• + Streptococcus Faecalis
• + Mycobacterium Smegmatus
• + Clostridium perfringens

Ett brett användningsområde !
Parvocide används till största delen i besättningar för Grisar, Fjäderfä, Nötkreatur, Häst, Pälsdjur och anläggningar för slakt och kötthantering. Andra användningsområden är t.ex. Veterinärmottagningar, Djurtransporter, Fiskodlingar
Byggnader
– djurstallar, djurkliniker, slakterier och mottagningshallar
För desinficering av: Inredning
– boxar, burar, och foderutrustning
Vattensystem
– tankar, ledningar, vattenlinjer, slangar och tråg
Utrustning
– redskap, verktyg, foderkärror och vagnar
Smittskyddsgräns
– stövelbad, klövbad och djurtransporter
Fordon och transporter – lastbilshjul, lastinredning, och containers

Bruksanvisning !
För att få en säker och effektiv desinfektion måste medlet ha möjlighet att komma
åt mikroorganismerna. Därför krävs en noggrann rengöring före all desinfektion.
För rengöring rekommenderar vi Omniclean som är ett bakteriedödande rengöringsmedel som passar bra ihop med Parvocide.
För normal ytdesinfektion blandas 1 del Parvocide med 150 delar vatten 0,66%.
Appliceras med låg- eller högtryckspruta eller strykes på med svamp eller trasa.
Behandla med ca 0.1 lit/m2 brukslösning på släta ytor som glas och metall och
med ca 0,2–0,3 lit/m2 på porösa ytor som betong och trä. Applicera alltid först i
taket och arbeta sedan ned längs väggarna för att sedan avsluta på golvet.

...det kompletta alternativet
för all desinfektion!
Fördelar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket brett aktivititetsspektrum
Effektivt även mot svåra virus som t.ex. parvovirus
Ej toxiskt
Ej korrosivt
Enda medlet med 10 dygns kvarvarande effekt
Dokumenterade tester över hela världen
Effektivt även i organiskt förorenat vatten
Kan förvaras i utblandad form i över 9 månader
Effektivt i alla temperaturer
Ekonomiskt att använda Dos 1:150
Stort användningsområde
Parvocide säljs i Sverige endast av utvalda representanter

Auktoriserad återförsäljare:

Distribueras i Sverige av:

HYGIVET

Tillverkas i England av:
Coventry Chemicals Ltd. Woodhams Road Siskin Drive, Coventry, CV3 4FX
Tel: +44  (0)024  7663  9739 • Fax: +44  (0) 024  7663  9717
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