
Tekutý koncentrovaný přípravek na bázi aktivního
kyslíku určený pro pravidelné koupele paznehtů
a kopyt skotu, ovcí a koní. Kombinuje dezinfekční
účinnost peroxidu vodíku se synergickým účinkem
kvarterních solí.

comfort® fixx

Na bázi
 aktivního

 kyslíku

Naše Plus
Bez obsahu formaldehydu, kyselin a těžkých kovů

Účinný i v nízkých teplotách pod 10 °C

Prevence vzniku digitální dermatitidy

Bez nepříjemného zápachu

Viditelné zelené zbarvení

Oblast použití
comfort® fixx je určený pro pravidelné koupele paznehtů a
kopyt skotu, ovcí a koní. Vhodný také k lokálnímu ošetření
paznehtů. Účinně likviduje mikroorganismy, které způsobují
nejrozšířenější choroby paznehtů. Zlepšuje strukturu rohoviny
a její pružnost.
Preventivní používání přípravku pomáhá eliminovat kulhání
a přispívá k udržení zdravého stáda. Může být používán i v
chladných podmínkách při teplotách pod 10 °C. Přípravek
může být používán také uvnitř budov nebo v místech s
nižší úrovní ventilace. Dezinfekce paznehtů probíhá bez
pronikavých par, zápachu a toxických účinků formaldehydu.

Účinnost
Baktericidní, virucidní, fungicidní, mykobaktericidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
Pracovní roztok získáte rozředěním odměřeného množství
přípravku ve studené nebo vlažné vodě (max. 25 °C). Během
přípravy krav na dojení doporučujeme ostříkat paznehty
a prostor mezi nimi čistou vodou, případně nechat zvířata
projít vanou s vodou. Dezinfekční vany doporučujeme umístit
blízko východu z dojírny pro maximální efekt přípravku. Volba
aplikace záleží na způsobu ustájení dojnic a na podmínkách,
které vykazuje dané prostředí

• Při běžném, preventivním použití: do koupacích van,
nebo rohoží namíchat koncentraci 2 - 5 %. Roztok měníme
po vykoupání 200 krav, při silném zněčistění dříve.
Doporučujeme koupat alespoň 2krát měsíčně.

• Ošetření při zvýšeném výskytu onemocnění kopyt
a paznehtů: do koupacích van, nebo rohoží namíchat
koncentraci 5 -10 %. Koupat 5 po sobě následujících dní,
poté snížit koncentraci na "Běžné preventivní použití."
Obměna po vykoupání 200 krav, při silném znečištění dříve.

• Lokální ošetření postřikem: Aplikovat 10 - 100% roztok
pomocí ručního postřikovače, na předčištěné paznehty /
kopyta. Poté opět pravidelně koupat.

Doba expozice přípravku: 30 minut nebo do zaschnutí.
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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 comfort® fixx obsahuje následující aktivní
látky:
• 11 g peroxid vodíku
• 2 g didecyldimetylamonium chlorid
• 2,8 g alkyldimetylbenzylamonium chlorid

Zvláštní upozornění
Pouze pro profesionální trh. Přípravek nesmí přijít do styku s
potravinami!
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Comfort fixx 15 kg 1/Kanystr 70000310

Comfort fixx 50 kg 1/Fass 70000311

Související přípravky
  • comfort® plus

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.


