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razkužilo v spreju

Pri preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni je čiščenje in 
razkuževanje bistvenega pomena! CID LINES bo še naprej globalno 
vlagal v razvoj čiščenja in razkuževanja, da bi preprečili širjenje 
izbruhov nalezljivih bolezni.

Naša priporočila za osebno zaščito, zaščito osebja in strank pred 
izbruhi bolezni:
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Dezinfekcija rok
Preko rok pride do neposrednega prenosa mikroorganizmov. Svetovna 
zdravstvena organizacija svetuje higieno rok kot eno najučinkovitejših 
preventiv proti prenosu virusa.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.
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Dezinfekcija površin in opreme
Tudi virusi lahko živijo zunaj telesa. Tako se lahko prenašajo indirektno po stiku z okuženimi predmeti in z dotikom oči, nosu ali ust zatem.

Uporabite naš protokol higiene rok
Če želite prejeti nalepke protokola za higieno rok, se 
vsekakor obrnite na nas.

Dlan ob dlan. Desna dlan na hrbtišču leve 
dlani in obratno.

Dlan ob dlan s sklenjenimi prsti.

Hrbtišča prstov ob nasrpotno 
dlan z "zaklenjenimi" prsti.

S konicami prstov krožno, 
naprej in nazaj drgnemo
levo in desno dlan.

Krožno drgnemo desni palec 
stisnjen v levo dlan in obratno.

Obrišite roke do suhega. Razkužite.
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Optimalna higiena rok

Higiena je zdravje. Higiena je ključnega pomena v prehranjevalni verigi od vil do vilic. CID LINES poskrbi, 
da higienski ukrepi učinkujejo. Združujemo rešitve 360° s prilagojenimi nasveti. Strmimo za najvišjo 
ravnjostoritev in konstantno vlagamo v inovacije. Na ta način pomagamo našim partnerjem, da se 
osredotočijo na ključno: ohranjanje dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja in predvsem zdravja. Ker je 
higiena zdravje in zdravje pomeni večjo blaginjo za vse.

Keno™sept G/L 
Alkoholna raztopina
za higieno rok

• Hitra in učinkovita dezinfekcija 
rok in kože,

• ima baktericidno, fungicidno in
virucidno delovanje,

• izpolnjuje norme EN 1040,
EN 1276, EN 1500 in EN 1650,

• nežen do kože.

Keno™derm 
Milo za roke 

• Čistilo in razkužilo,
• topno tekoče milo,
• nežen do kože,
• neparfumirano.

Virocid® 

Najveličastnejši dezinficiens 
z razlogom!

Razkužilo v spreju
pripravljeno za uporabo

• Virucidno, baktericidno, fungicidno 
in sporicidno delovanje,

• za vse površine in materiale,
• uporaben za dezinfekcijo prevoznih

sredstev in škornjev,
• dokazana učinkovitost po vsem 

svetu (EN in AOAC).

• Virucidno, baktericidno, fungicidno in 
sporicidno delovanje,

• za vse površine,
• za zasebni in zdravstveni sektor.

Virocid® RTU

VAŠA ZAŠČITA
V PRIMERU IZBRUHOV BOLEZNI
(KOT NAPRIMER AVIARNA INFLUENZA, AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA, KORONAVIRUS, . ..)

Zastopa in prodaja:
Animalis, prehrana in zdravje živali, d.o.o.

Tržaška cesta 135 • 1000 Ljubljana
t. 01 242 55 30 • f. 01 292 65 31

info@animalis.si • www.animalis.si
svetakrava.si • trinajstoprase.si • slepakura.si  

veterinarji.animalis.si
MODRA ŠTEVILKA 080 35 03

za higiensko razkuževanje rok




