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www.virocid.com

VIROCID®,    LOISTAVIN
 DESINFIOINTIAINE JA SYYSTÄKIN! 

®Virocid -desinfiointiainetta käytetään päivittäin kaik-
kialla maailmassa. Kotieläintalouteen, kalanviljelyyn, 
elintarvikkeiden jalostukseen, eläinkuljetuksiin ja 
rehujen varastointiin keskittyneet yritykset valitsevat 

®tehokkaan desinfioinnin Virocidilla .

Mitä suuremmaksi ja intensiivisemmäksi koti-
eläintalous muuttuu, sitä suurempi on tarttuvien 
tautien riski.

®Virocid -desinfiointiaineen bakteereita, viruksia, 
sieniä ja itiöitä ehkäisevä vaikutus on ainutlaatuinen 
maailmassa, ja lisäksi tuote on turvallinen ihmisille, 
eläimille, laitteille ja ympäristölle.Nykypäivän tuotantomaailmassa tehokas ja jatkuva 

desinfiointi on tärkeimpiä prioriteetteja. Tarttuvat 
taudit eivät ainoastaan estä tuottavaa toimintaa, 
vaan ne voivat myös vaikuttaa koko tuotantoalaan. 
Ongelmien ennaltaehkäisy kannattaa aina!

®Kun käytössä on Virocid , bakteereilla, viruksilla, 
sienillä ja itiöillä ei ole mitään kasvumahdollisuuksia. 
Eläinten, talojen, materiaalien, rakennusten, 
ajoneuvojen ja ihmisten biologiseen turvallisuuteen 
sijoittaminen on järkevä liiketoiminnallinen päätös. 

Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
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IHMISET

ALTISTUMISEN ENIMMÄISRAJA

YMPÄRISTÖ
BIOHAJOAVUUS

LÄMPÖTILA-ALUE

 

STABIILIUS

PINNAT

EI KORROSOIVA

PINNAN TYYPPI
PAINOHÄVIKKI-% 
1000 tunnin jälkeen

KORROOSIO ARVO
mm/vuosi1000 tunnin jälkeen

Kupari 0,056% 0,0020

Messinki 0,062% 0,0026

Anodisoitu alumiini 0,13% 0,0027

Galvanoitu teräs 0,000% 0

Korroosio jos * > 80% > 6,25

Virocid® pH on neutraali laimennettuna.

NeutraaliHapan

pH

Emäksinen

LAITTEET

VDA
Virocidin® VDA -luokka on A (vahvuudella 1%)..

*pidetään ADR-kuljetuslain normina. 0,1 mm/vuosi antaa 
visuaalisen merkin alkavasta syövyttävyydestä.

VDA = Saksan autoteollisuuden liitto

SAFETY 

Virocid®

Ei sisällä karsinogeenisia formaldehydejä eikä 
myrkyllisiä fenolisia aineita. Se johtaa parempiin 
tuotannollisiin tuloksiin ja voi estää tautien leviämisen.

MEL: lainsäädäntö, joka koskee ihmisten terveyden ja 
työntekijöiden turvallisuuden suojaamista työtiloissa 
olevien kemiallisten aineiden aiheuttamilta vaaroilta.

®Virocid  noudattaa MEL-vaatimuksia. Näin ollen 
glutaraldehydin määrä aerosolissa on altistumisen 
enimmäisrajan alapuolella. Luokitellaan käyttö-
turvalliseksi ihmisille laimennussuhteella 1:200 (0,5 
%). MEL sallii korkeintaan 0,05 ppm glutaralde-
hydihiukkasia ilmassa 15 minuutin altistusajan 
jälkeen.

®Maatilojen rakennusten desinfiointiin käytetty Virocid  
ei vaikuta biokaasulaitosten toimintaan.

Ei raskasmetallien tai trihalometaanien jäännöksiä.

®Virocid  on yli 90-prosenttisesti biohajoava 28 päivän 
kuluttua Euroopan komission direktiivin 84/449/ETY ja 
OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö) mukaan.

®Virocidia  voidaan käyttää lämpötilassa 4–60 °C ja 
propyleeniglykolia lisäämällä jopa 
jäätymislämpötiloissa.

Testi saatavana pyynnöstä.

Testattu myös merivedessä (CFR-testi Bergenin 
yliopistossa Norjassa).

Laimennussuhteessa 0,5 % (1:200) ja 1 % (1:100) on 
stabiili vedessä, jonka lämpötila on 6 °C (43 °F), 25 
°C (77 °F) ja 40 °C (104 °F) neljän viikon ajan.
Konsentraatin säilyvyys on 3 vuotta keskimääräisessä 
lämpötilassa 25 °C.

Virocid®-pitoisuus 0,5 %, 1 000 tunnin käytön 
jälkeen, ei aiheuta korroosiota kotieläintaloudessa
yleensä käytettävillä pinnoilla, ja siksi sitä voidaan
käyttää turvallisesti.

Syövyttävyystesti CIRLAM-laboratoriossa YK-numeroon 
perustuen. ST / SG / AC.10 / 11 / Rev.4 -ohjeet.

*pidetään ADR-kuljetuslain normina. 0,1 mm/vuosi antaa 

Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
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®Virocidia  voidaan käyttää monipuolisesti ilman lisäaineiden lisäämistä.

Vaahtosuihkuputki, jossa on korkea paine (min. 40 bar) tai keskipaine paineilmalla (25 bar), on tarpeeksi
® Virocidin  vaahdottamiseksi. Valkoinen vaahto osoittaa, onko jokainen paikka peitetty. Vaahto mahdollistaa 

myös pidemmän kosketusajan ja sitä kautta erinomaiset desinfiointitulokset. Laimennus: 0,25–0,5 %

®Virocid  on ihanteellinen saap-
paiden desinfiointialtaisiin. Jos 
desinfiointikylpyjä käytetään 
riittävän usein ja ne sijaitsevat 
strategisissa paikoissa, ne ovat 
hyvä lisätoimenpide maatilan
bioturvallisuuden varmistamiseksi. Laimennus: 0,5–1 %.

AJONEUVOSUIHKE PYÖRIEN DESINFIOINTIALUSTAT

VAAHTOAMINEN

LÄMPÖSUMUTUS

SAAPPAIDEN DESINFIOINTIALTAAT

RAJATTOMAT KÄYTTÖTAVAT

JÄÄHDYTYSLEVY

Muntersin hyväksymä

VDA, Saksan autoteollisuuden liitto, on hyväksynyt Virocidin® 
"luokkaan A" (syövyttämätön). Laimennus: 0,25-0,5 %

Virocid®-sumuun ei tarvitse lisätä "kantoainetta". Ilmassa olevat 
pienet hiukkaset mahdollistavat "ilma-desinfioinnin". Raportteja 
"sumua syövyttämättömästä" aineesta on saatavana useilta 
lämpösumuttimien valmistajilta. Laimennus: 1-2 l tuotetta + 3 l 
vettä / 1 000 m3

Munters International ja 
Yhdysvaltain ympäristön-
suojeluvirasto (EPA) ovat 
hyväksyneet Virocidin® 
käytettäväksi levämuodostu-
mien poistamiseen ja limaa 
muodostavien bakteerien 
tuhoamiseen. Laimennus: 
0,33-0,75 %.

Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
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LAITTEET

Desinfiointiallas
0.9.349.01.000

Vaahdotuspullo 2 L
0.9.506.01.000

Reppu 5 L
0.9.545.01.000

Lämpösumutin
TFW35L

Vaahto-/desinfiointiaine
0.9.890.01.000

Desinfiointimatto
0.9.209.01.000

Tutustu kaikkiin saatavilla
oleviin laitteisiin
täydellisen kuvastomme
avulla

Pyydä lisätietoja paikalliselta CID LINES -jälleenmyyjältäsi. Katso 
esittelyvideomme YouTubessa. 
www.youtube.com/cidlines 
 

Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
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BAKTEERI TAUTI/ OIREET

Bacillus anthracis Pernarutto (zoonosis)

Bacillus cereus Utaretulehdus

Brachyspira hyodysenteriae Punatauti (tulehduksellinen paksusuoli)

Brucella suis Luomistaudit (bruselloosit): metriitti, utaretulehdus, hedelmällisyys ja (zoonosi)

Campylobacter jejuni Enteriitti, kuolema ja ripuli (porsaat)

Clostridium perfringens
Siat: emakot: äkillinen kuolema ja gangreeni.
Porsaat: verinen ripuli, nekroosi ja kuolema

Escherichia coli Ripuli ja utaretulehdus

Klebsiella pneumoniae
Utaretulehdus ja endometriitti

Listeria monocytogenes Listerioosi: sepsis ja keuhkokuume

Mycobacterium bovis Naudan tuberkuloosi

Mycoplasma hyopneumoniae Entsoottinen keuhkokuume (krooninen yskä)

Pasteurella multocida Pasteureloosi: keuhkokuume

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomoniasis: hengitystieinfektiot, alkion kuolema, hengenahdistus, sepsis 
ja kuolema

Salmonella choleraesuis Salmonelloosi: keuhkokuume, hepatiitti ja aivojen vaskuliitti. Zoonoosi

Salmonella kentucky Salmonelloosi. Zoonoosi

Salmonella typhimurium Salmonelloosi. Zoonoosi

Salmonella typhisuis
Salmonelloosi: nekroosi, suolen tulehdukset, imusolmukkeiden 

SAATAVILLA OLEVAT TESTIT 

®Virocidia  on testattu sekä eurooppalaisten normien että Pohjois-Amerikan normien mukaisesti 
(käyttämällä 5 %:n orgaanista ainetta ja 400 ppm kovaa vettä kenttäolosuhteiden simuloimiseksi). Yli 

®90 bakteeria, virusta, sieniä ja niiden itiöitä on testattu. Virocid  tuhoaa ne kaikki erittäin alhaisilla 
laimennustasoilla.

®Useat laitokset ja laboratoriot ovat testanneet Virocidia  pääasiassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

(keuhkokuumetta aiheuttava bakteeri)

tulehdus, sepsis (zoonoosi)

Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
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VIRUS TAUTI

Afrikkalainen sikaruttovirus Afrikkalainen sikarutto

Aujezskyn taudin virus Aujezskyn tauti / valeraivotauti

Sirkovirus
Hanhien ja ankkojen lintujen sirkovirus 
Vieroitusporsaiden näivetystauti (PMWS) sioilla

Klassinen sikarutto Klassinen sikarutto (CSF)/sikarutto

Suu- ja sorkkataudin virus          Suu- ja sorkkatauti (zoonoosi)

H1N1-influenssa A Sikainfluenssa, tyyppi H1N1 (zoonoosi)

Sikojen epideeminen ripuli-virus Sikojen epideeminen ripuli (PED)

Sikojen lisääntymis- ja hengitystie-
oireyhtymä Sikojen lisääntymis- ja hengitystieoireyhtymä (PRRS)

SIENI JA HIIVAT TAUTI

Aspergillus fumigatus Mykotoksikoosi: abortti, ei imettämistä, maksavaurioita, immunosuppressio emakoissa

Aspergillus niger Aspergilloosi

Candida albicans Kandidiaasi: suolistoinfektiot

Geotrichum candidum Geotrikoosi

Penicillium verrucosum
Tuottaa mykotoksiini okratoksiini A:ta, joka aiheuttaa saastuneiden 

sianlihatuotteiden kulutuksen yhteydessä vakavan ruokamyrkytyksen ihmisille

Trichophyton mentagrophytes Dermatofytoosi (silsa)

BAKTEERI TAUTI/OIREET

Staphylococcus aureus MRSA:n (metisiliiniresistentti Staphylococcus aureus) zoonoosi

Staphylococcus hyicus Rasvainen sikatauti, sepsis

Streptococcus faecium Aivokalvontulehdus ja endokardiitti

Streptococcus suis Niveltulehdus, sepsis, aivokalvontulehdus, endokardiitti (porsaat)

Yersinia pestis Ruokamyrkytys ihmisillä saastuneen lihan syömisen jälkeen

Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
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PREVENTION COST CALCULATOR
-SOVELLUS KUSTANNUSTEN 
ENNALTAEHKÄISYN LASKEMISEEN
 

OPTIMOI TULOKSET ENNALTAEHKÄISYN KUSTANNUSLASKURILLA. 
KYSY LISÄTIETOJA CID LINES 
-ASIANTUNTIJALTASI!

 

ENNALTAEHKÄISYN KUSTANNUSLASKURI:
YKSINKERTAINEN TYÖKALU HYGIENIATULOSTEN 
OPTIMOIMISEKSI.

Hanki ilmainen älypuhelinsovellus Prevention
Cost Calculator ja leikkaa kustannuksia!

Sisäiseen bioturvallisuuteen, puhdistukseen ja desinfiointiin 
keskittyminen on työ, joka vaatii tarkkuutta, tasapainoa ja 
ymmärrystä. Auttaakseen maatilallisia toteuttamaan tehokasta 
bioturvallisuuden hallintaa CID LINES kehitti Prevention Cost 
Calculator -sovelluksen. Maatiloille kehitetyssä ihanteellisessa 
hallintakäsikirjassahan tulisi olla yksityiskohtainen 
puhdistussuunnitelma, joka sisältää jokaisen huoneen tai 
rakennuksen täydellisen puhdistuksen ja desinfioinnin yhden 
ryhmän lähdön ja sitä seuraavan käyttöönoton välillä. Oleellista 
tässä oppaassa olisi ennakkolaskelma kuhunkin huoneeseen 
tarvittavien kemikaalimäärien täsmällisestä määrästä, koska 
tämä johtaa puhdistus- ja desinfiointituotteiden huolellisempaan 
kulutukseen. Loppujen lopuksi tämä hyödyttää ympäristöä, 
laitteita, työvoimaa, eläimiä ja sikatuottajaa.

Sovellus on saatavana iOS:lle ja Androidille.

CID LINESin uusi tabletti- ja älypuhelinsovellus 

Prevention Cost Calculator on kehitetty auttamaan 

sikatuottajia tekemään oikeat hallintapäätökset 

sanitaatiokäytäntöjensä suhteen. Ennen kaikkea 

sovellus toimii laskentatyökaluna. Maatilatietojen 

perusteella se antaa yksityiskohtaisen kuvan 

pesuaineen ja desinfiointiaineen määrästä, joka 

tarvitaan omien tarpeiden mukaan räätälöityyn 

hygieniakäytäntöön. Laskentatyökalun lisäksi 

sovellus toimii myös budjetointityökaluna. Sen avulla 

eläintuottajat voivat arvioida erittäin tarkasti 

pesuaineiden ja desinfiointiaineiden kokonaismäärän 

vuosittaista sykliä tai myytyä eläintä kohti.

Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
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ENNALTAEHKÄISEVÄ

PARANTAVA

Jotta tautia voidaan hallita ja siten vähentää antibioottien 
käyttöä, meidän on minimoitava patogeenialtistus
ja maksimoitava eläinten immuniteetti.

Puhdistaminen ja desinfiointi ovat avainasemassa taudin-
aiheuttajien estämisessä, ja sitä pidetään yhtenä tärkeim-
mistä toimista karjan hallinnassa. Hyvin tunnistettujen-
immuniteetin lisääjien avulla tarjoamme eläimille 
tukea ja apua sietää ja torjua ilman mikrobilääkkeitä 
hyökkäystä, joka saattaa silti tapahtua tasapainoisessa
ympäristössä.

CID LINES on kumppanisi tilasi bioturvallisuus- ja
hygieniasuunnitelman luonnissa ja tarjoaa käyttöösi
runsaasti työvälineitä ja asiantuntemusta.

®Biocheck.Ugent : Riskipohjainen pisteytysjärjestelmä, jolla arvioidaan karjan biologisen turvallisuuden laatua. 
Täytä tieteellinen ja riippumaton kyselylomake, jotta saat arvokasta palautetta: kokonaistuloksen tilasi
bioturvallisuudesta ja yksityiskohtaisen raportin, joka sisältää yhteenvedon suoriutumisestasi.
CID LINES -kumppanina saat yksilöllisiä ja erittäin hyödyllisiä maatilakohtaisia neuvoja. Haluamme tarjota
arvokkaita ohjeita, joita noudattamalla parannat maatilasi bioturvallisuutta.

EHKÄISY ON PARAS HOITO!  

BIOTURVALLISUUS

 liikaa antibiootteja, emme

oikean annoksen antibiootteja

Antimikrobisen resistenssin selättäminen on yksi 
maailman päätavoitteista. On erittäin selvää, että 
meidän on vaihdettava parantavasta hoidosta 
erittäin voimakkaasti ennaltaehkäisevään hoitoon 
(käyttämättä ennaltaehkäiseviä antibiootteja). 
Useat EU-maissa vuosina 2011–2015 järjestetyt 
hankkeet ovat osoittaneet, että voimme todella 
vähentää AMR:ää asianmukaisella tavalla 
vähentämällä AM:n yleistä käyttöä. Mutta jos 
haluamme tehdä tämän, tarvitsemme tehokkaan 
(sisäisen ja ulkoisen) bioturvallisuusohjelman ja 
riittävän karjanhallinnan.

 käytä niitä riittävällä tavalla 
(ali- tai yliannostus) tai käytämme

 tartunnan hoitamiseksi, edistämme kaikin tavoin 
tämän mikrobilääkeresistenssin kehittymistä.

Oma kehomme ja eläintemme kehot ovat täynnä 
bakteereja (esimerkiksi nenässä, suolistossa ja 
iholla). Kaikki bakteerit eivät ole vaarallisia tai 
patogeenisiä, sillä tarvitsemme useita niistä 
hengissä pysymiseen. Vaikka käsittelet yhtä 
erityistä patogeenistä bakteeria yhdessä tietyssä 
osassa eläimen kehoa, hyökkäät aina samalla 
myös kaikkia muita eläimen tarpeellisia bakteereita 
vastaan.

  Antimikrobinen  
resistenssi (AMR) on läsnä 

kaikkialla sekä ihmis- 
että eläinlääketieteessä. 

Käytämmepä sitten

Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
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Virocid -desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
®

Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid -etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.

®VIROCID , KÄYTÖSSÄ MAAILMANLAAJUISESTI

®Tutustu Virocidin
maailmaan.
www.virocid.com

®

Jos haluat lisätietoja Virocidista  

omassa maassasi, lähetä meille 

sähköpostia osoitteeseen 

info@virocid.com.
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SYÖPÄLÄISET
Hallitse jyrsijöitä

VILLIT LINNUT
Tee rakennuksesta
Tlintujen keestävä

 

KULJETUS
Kuorma-autojen desinfiointi 
maatilalle tultaessa sekä 
säännöllinen puhdistus ja
desinfiointi

KOTITALOUSHYGIENIA
Puhdista ja desinfioi

ELÄIMET

SYÖTTÖ
Puhdista ja desinfioi siilot 
ja varastosäiliöt

SIKATUOTANNON KRIITTISET 
 VALVONTAPISTEET

VESIHYGIENIA
Puhdista ja desinfioi
juomavesiputki

IHMISTEN HYGIENIA
Käytä jalkojen desinfi-
ointiallasta maatilalle
saapumisen yhteydessä
ja puhdista kädet 
antibakteerisella käsi-
saippualla sekä pese
vaatteet säännöllisesti

Erilaiset "vektorit" voivat tuoda tauteja maatilalle. Näiden kriittisten pisteiden (ccp) hallitsemiseksi tarvitaan sekä
®sisäisiä että ulkoisia bioturvallisuustoimenpiteitä. Virocidilla  voidaan pitää hallinnassa seuraavat kriittiset pisteet:

KOIRAT
Hallitse lemmikkejä

KUOLLEIDEN ELÄINTEN

ASTIAT
Poista kuolleet siat 
säännöllisesti sekä 
puhdista ja desinfioi 
kuolleiden eläinten

säilytysastiat.

Virocid®-desinfiointiaineen määritellyt käyttötavat ja rekisteröidyt vaikutusväitteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä paikalliseen CID LINES -toimittajaan varmistaaksesi maakohtaiset hyväksytyt käyttötavat. Lue aina Virocid®-etiketti varmistaaksesi vaatimustenmukaisen käytön.
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