
Zaščitite vaše živali in povečajte vaše donose! 

PROTOKOL ZA ZATIRANJE STREPTOKOKNIH  
INFEKCIJ V PRAŠIČEREJI 

Streptoclean 
Širokospektralen dezinficiens na osnovi joda 

 Širokospektralen dezinficiens za dezinfekcijo v prisotnosti živali, kjer je 
potrebno bakteriocidno, fungicidno, virocidno in sporocidno delovanje. 

 Za razkuževanje prasilišča, zlasti za razkuževanje okoli svinje, 
tudi v prisotnosti živali. 

 Doziranje: 1 % 
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Zastopa in prodaja:  

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali d.o.o. 

Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana 

m: 041 419 793 (Valentina) 031 659 804 (Črt) 

e: info@animalis.si     www.animalis.si 

spletna trgovina: www.trinajstoprase.si 
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Kenopro 
Čistilo za pranje plemenskih svinj 
 Keno®pro je šampon za pranje plemenskih svinj  

 Preprečuje širjenje povzročiteljev infekcij, odstrani parazite in njihova 
lepljiva jajčeca ter očisti in ščiti občutljivo in prizadeto kožo živali 

 Izboljša stanje kože in ima blažilen učinek na kožo (vsebuje emoliente) 

 Svinjo operemo preden gre v prasilišče ali takoj po prihodu v prasilišče 
 Doziranje: 2 % 

Kenodin SD 
Sredstvo za seske in rane 
 Kenodin SD je certificiran izdelek za nego živali z dokazano učinkovitostjo 

proti streptokokom (odstrani streptokoke, ki so ostali na koži)  
 Kenodin SD obnavlja kožo in je idealen za izboljšanje stanja seskov 

 Že pripravljen za uporabo 
 

Kenosan 
Nov standard v čiščenju 

 Nova edinstvena tehnologija 
 Lepljiva in obstojna pena 

 Prodira tudi v trdovratno umazanijo 

 Prihranek do 50% izdelka na m2 
 Varen za uporabo na vseh materialih 

 Objekte in opremo čistimo, ko ni prisotnih živali 

Virocid® 
Najmočnejši dezinficiens z dokazano učinkovitostjo 

 Najbolj učinkovit dezinficiens z maksimalnim doziranjem 0,5%  
 Certifikati in testi po standardih EN in AOAC 

 Enostaven in varen za uporabo  

Streptoclean 
Širokospektralen dezinficiens na osnovi joda 

 Širokospektralen dezinficiens za dezinfekcijo v prisotnosti živali, kjer je 
potrebno bakteriocidno, fungicidno, virocidno in sporocidno delovanje 

 Za razkuževanje prasilišča, zlasti za razkuževanje okoli svinje, 
tudi v prisotnosti živali 

 Doziranje: 1 % 
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Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno 

preberite etiketo in podatke o proizvodu. 


