
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek
určený pro mytí a dezinfekci vemene před dojením.
Redukuje patogenní mikroorganismy způsobující
záněty vemene a zároveň je velmi šetrný k pokožce.

apol® first

Šetrný a stabilní

Naše Plus
Širokospektrální účinnost

Ekonomicky výhodný

Dlouhodobě stabilní roztok

Všestranné využití

Šetrný k pokožce vemene

Oblast použití
apol® first je určený k dezinfekci a mytí vemen před dojením.
Je určen k přímé aplikaci roztoku na vemeno (metoda
dipování), nebo k použití spolu s papírovými nebo textilními
utěrkami. Také je vhodný pro dezinfekci strukových návleček
a pro praní opakovaně použitelných utěrek

Účinnost
Baktericidní, virucidní (BVDV/Vaccinia/Noro/Rota), fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
Příprava pracovního roztoku:
K získání požadované koncentrace pracovního roztoku
rozmíchejte potřebné množství přípravku apol® first ve
vlažné vodě (20-25 °C). K získání správné koncentrace
použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač).
Připravený, nepoužitý pracovní roztok je při správném
způsobu skladování v uzavřené nádobě stabilní po dobu
min. 30 dní. Při dezinfekci vemen pomocí utěrek smočených
roztokem přípravku apol® first doporučujeme smočené
utěrky spotřebovat do 24 hodin.
Dezinfekce pomocí dip-cupu:
Připraveným roztokem přípravku apol® first naplňte běžný či
pěnotvorný aplikátor. Namáčejte struky do roztoku, nechejte
působit a poté otřete struky pomocí čisté utěrky.
Dezinfekce pomocí utěrek:

Zásobník s utěrkami přelijte pracovním roztokem tak, aby
byly utěrky roztokem rovnoměrně smočeny. Utěrky použijte
k dezinfekci vemene (1 utěrka na jedno vemeno) a odložte do
zásobníku pro použité utěrky.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 g přípravku apol® first obsahuje následující aktivní látky:
• 5 g didecyldimetylamonium chlorid
• 3,5 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl-amonium chlorid
• 6,6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Zvláštní upozornění
Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte s žádnými jinými
čistícími či dezinfekčními přípravky, zvláště na bázi aldehydů
či peroxidů. Povrchy, které po dezinfekci přichází do styku s
potravinami, opláchněte řádně vodou.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Apol first 15 kg 1/Kanystr 70000256

Související přípravky
  • apol®

Životní prostředí
Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku.


