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Бромосепт 50 %

(розчин для дез1нфекц11)
листIвка-вкладка

Опис

Прозорий розчин 13 слабо вираженим запахом етилового спирту.

Склад

100 мл препарату мIстять дIючу речовину:

дидециллдиметиламон1ю бром1д - 50 °'6.
Допом1жнI речовини: денатурований етанол, вода.

Фармаколог1чн1 властивост1

Препарат виявля€ бактерицидну д1Ю вIдносно (5ШрНу/ососсш аигеш, 5М9еиа 5оппе1,

5а/топе11а $рр., К1еЬПе11а рпеитоп1са, бсКег1сН1а со11, Рго/сщ9 vи19ап5, Р$еидотопа$ аеги91по5а),

включаючи збудник1в особливо небезпечних 1нфекц1й (чуми, холери, тулярем11', сапу, сиб1рсько1'

виразки), фунгIцидну (А5рег9111и5 п19ег, А5рег9111и5 ,/7аvш:, Сапсйда а1Ь1саш, Тг1сНорНу/оп

тепш9горпие5), вIруцидну д11', включаючи збудник1в хвороб Марека, Ньюкасла, чуми м'ясоIдних,

хвороби Ауески, збудник1в грипу птиц1, парагрипу та гепатит1в.

Застосування

Препарат застосовують для профIлактично1', поточноI' та заключно1' дез1нфекц11' тваринницьких

та птах1вничих примIщень, 1нкубаторН'в, Iнкубац1йних 1 вивIдних шаф, цех1в по переробц1 птицI та

яець, заб1йних та м'ясопереробних цех1в, кормоцех1в, тари, транспортних засоб1в, спецодягу та

Iнших обЁкт1в 1 обладнання, як1 пIдлягають ветеринарному нагляду. Препарат також застосовують

для дез1нфекц11' питноI' води для свиней та птицI.

Дозування

Дез1нфекц1ю розчином препарату проводять пIсля ретельно1' механ1чно1' та сан1тарно1' очистки

поверхонь об'ект1в знезараження.

ПрофIлактичну та вимушену дез1нфекц1ю тваринницьких, птах1вничих 1 допомIжних примIщень та

обладнання проводять способом зрошення та протирання поверхонь робочими розчинами

препарату, або аерозольним методом. Дез1нфекц1ю проводять при в1дсутностI тварин, птицI,

продуктIв забою, сировини та готовоI' продукц1I.

Для розрахунку концентрац11' робочих розчин1в Бромосепт 50 % приймають за 100 °'6 речовину.

Робоч1 розчини готують в емностях 13 будь-якого матер1алу шляхом розчинення препарату у вод1,

в1дповIдно до розрахунк1в наведених в таблиц1.

Приготування робочих розчинIв

К1льк1сть Бромосепту 50 °'6 1 води (МЛ), необх1дних для приготування
Концентрац1я 1 л робочого розчину 10 л робочого розчину
препарату, °4 препарат вода препарат вода

0,05 0,5 999,5 5 9995
0,07 0,7 999,3 7 9993
0,08 0,8 999,2 8 9992
0,1 1 999 10 9990
0,2 2 998 20 9980
0,5 5 995 50 9950

Норма витрати засобу при використанн1 способом зрошення або протирання складае 250-300 мл
робочого розчину на 1м2 поверхн1, а при використанн1 аерозольного методу - 20 мл/МЗ,

Для профIлактично1' та вимушено1' дез1нфекц11' (поточноI' та заключно1') методом зрошення
тваринницьких примIщень при Iнфекц1йних захворюваннях бактер1ально1' ет1олог11' використовують
0,07 °'6 розчин при експозиц11' 5-6 годин або 0,08 °'6 розчин при експозиц11 3 години.
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Для профIлактично1' та вимушено1' дез1нфекц11' методом зрошення птах1вничих примIщень,
транспортних засоб1в, обладнання, систем годування та поМня використовують 0,2 °4 розчин при
експозиц11' 3 години, або аерозольним методом при експозицй' 20 годин.

Для профIлактично1' та вимушено1 дез1нфекц11' методом зрошення або протирання
Iнкубац1йних та вивIдних шаф, поверхонь прим1щень 1нкубатор11'в, яечно1' тари, а також молочних
блок1в використовують 0,1 °'6 розчин при експозиц11' 3 години.

Для вимушено1' дез1нфекц11 (поточноI' та заключно1') методом зрошення при пташиному
грип1, Ньюкаслськ1й хвороб1, Iнфекц1йному бронх1т1 та 1нших в1русних захворюваннях
використовують 0,2 °'6 розчин при експозиц11' 3 години, або аерозольним методом - при експозицй'
20 годин.

Для профIлактично1' дез1нфекц11' методом зрошення або двократного протирання
ветеринарного обладнання та Iнструмент1в, прим1щень та обладнання кормоцех1в, кормокухонь 1
комб1кормових завод1в використовують 0,05 °'6 розчин при експозиц11' 1 година.

На сан1тарних бойнях м'ясокомб1нат1в, сан1тарно-заб1йних пунктах тваринницьких та
зв1р1вницьких господарств дез1нфекц1ю проводять методом зрошення, використовуючи 0,1 °4
розчин. При бактер1альних 1нфекц1ях експозиц1я складае 1 годину, при вIрусних - 3 години.

Знезараження поверхн1 Iнкубац1йних я€ць проводять 0,05 °'6 розчином препарату методом
обприскування або занурення I'х у €мнКть 3 розчином на 3-5 секунд.

ПрофIлактичну дез1нфекц1ю методом зрошення автомоб1льного транспорту та Iнших
транспортних засоб1в, що використовуються для перевезення сировини, тваринницько1' продукц11',
корм1в, проводять 0,05 °4 розчином, а вимушену - 0,1 °'6 розчином при експозиц11' 1 година.

ПрофIлактичну дез1нфекц1ю молокопроводIв, б1дон1в, фляг, обладнання проводять методом
зрошення або протирання 0,05 °'6 розчином при експозиц11" 1 година.

Дез1нфекц1ю питноI' води для птицI та свиней проводять 0,01 °'6 розчином (10 мл препарату
на 100 л води) протягом 3-х Д1б на тиждень через добу або 3 доби посп1ль.

Спецодяг знезаражують шляхом замочування в 0,1 % розчинI при сп1ввIдношенн1 1 кг сухого
одягу на 4 л розчину при експозиц11 1 година, пIсля чого, одяг полощуть та прасують.
У будь-яких випадках пIсля зак1нчення експозиц11 дез1нфекц11' год1вницI, поI'лки, поверхн1
обладнання, що контактують 3 тваринами, кормами, сировиною 1 продукцIею ретельно обмивають
водою. 3 Iнших поверхонь залишки препарату видаляти не потрIбно.

Протипоказання
Не встановлен1.
Застереження
Не застосовувати в присутностI тварин та птиц1.
До роботи 13 засобом Бромосепт 50°4 не допускають ос1б молодше 18 рокIв, ваг1тних ж1нок та

матер1в-годувальниць.
Дез1нфекц1ю проводять 13 дотриманням заход1в щодо захисту орган1в дихання, шк1ри та очей

(спецодяг, унIверсальний респ1ратор, захисн1 окуляри, гумовI рукавиц1).
П1Д час проведення дез1нфекц11' заборонено вживати I'жу та палити.
При випадковому попаданн1 препарату в шлунок, необх1дно терм1ново випити дек1лька (не

менше ДВОх) склянок молока 1/або води та з'I'сти 10-20 таблеток активованого вугIлля. При
попаданн1 на шк1ру або слизов1 оболонки - негайно змити розчин п1д прямим струмом води.

Не сумIсний 3 ан1онними та не1оногенними поверхнево-активними речовинами, милами тг
окислюючими засобами. Також не сумIсний 3 оксидантами у високIй концентрац11'.

Форма випуску
Флакони 13 полIмерних матер1ал1в по 1, 5, 25 л та сталев1 д1жки в полIмер1 по 200 л.
Збер1гання
СухI складськ1 примIщення, як1 захищен1 в1д Д11' прямих сонячних промен1в, при температур1

в1д 00С до 300С, в упаковц1 виробника. Збер1гати в недоступних для д1тей мIсцях.

Робоч1 розчини засобу не втрачають активн1сть протягом 3 д1б за умови I'х збер1гання в закритих

€мностях.
Терм1н придатност1 — Зроки.
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Для застосування у ветеринарн1й медицин1!
Власник реалграц1йного посвIдчення:
АБIК Б1олоджикал Лаборатор1з Лтд.
а/с 489, Вестерн Iндастр1ал Зоун,
Бейт Шемеш, 99100, Iзра1'ль

АВIС В1оIсц1са1 IаЬога!ог1е$ IЛд.
Р.О.Вох 489, Ц/е$!ет IпдиЯг1а1 2опе
Ве1! 511ете511, 99100, Iмае1

Виробник готового продукту:
АБIК Б1олоджикал Лаборатор1з Лтд.
а/с 489, Вестерн Iндастр1ал Зоун,
Бейт Шемеш, 99100, Iзра'1ль

АВIС В1оКц1са1 IаЬога!ог1е$ IЛд.
Р.О.ВОх 489, Ц/еЯет IпдиЯг1а1 Iопе
ВеН 511ете511, 99100, Iмае1
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