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Kiedy w 1986 r. wprowadzono do obrotu preparat  
Virkon™ S, był to jak na ówczesne czasy najbardziej 
zaawansowany środek dezynfekcyjny. Stanowił jeden z 
pierwszych utleniających preparatów dezynfekcyjnych do 
stosowania w gospodarstwach rolnych. Do chwili obecnej 
odgrywa wiodącą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa 
biologicznego trzody chlewnej, skutecznie zwalczając  
500 organizmów chorobotwórczych.

Od niemal 30 lat Virkon™ S wyznacza nowe standardy 
w zakresie wielu ważnych aspektów bezpieczeństwa 
biologicznego, od łatwości stosowania i ulepszonego 
profilu bezpieczeństwa osób stosujących środek, aż do 
potwierdzonej skuteczności i mnogości zastosowań 
w gospodarstwie rolnym. Biorąc pod uwagę również 

doskonałą stabilność oraz długi okres trwałości preparatu  
w postaci proszku, nietrudno zrozumieć, dlaczego instytucje 
rządowe na całym świecie przechowują zapasy środka 
Virkon™ S do celów zwalczania chorób w sytuacjach 
nadzwyczajnych.

Virkon™ S opracowano pierwotnie w celu spełnienia 
praktycznych wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
biologicznego w warunkach współczesnego chowu i 
produkcji zwierząt gospodarskich. Ogromne możliwości 
preparatu Virkon™ S o składzie chemicznym opartym na 
nadtlenkach zapewniają szerokie spektrum skuteczności  
ze szczególnym naciskiem na zwalczanie 
chorobotwórczych organizmów wirusowych.

Określenie na nowo formuły 
chemicznej zapewniającej 
bezpieczeństwo biologiczne.

Nowy wygląd. Ta sama bezkonkurencyjna 
siła rozwiązań naukowych.

Środki dezynfekcyjne z serii Virkon™ mają teraz 

nowy, dynamiczny wygląd dostosowany do ich 

siły odkażającej zapewniającej bezpieczeństwo 

biologiczne. Warto rozejrzeć się za nowymi, 

ulepszonymi wzorami opakowań produktu u 

lokalnego dostawcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 

internetowej virkon.com.
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Opracowany przez naukowców preparat Virkon™ S jest 
rewolucyjnym środkiem o właściwościach użytkowych, 
które określiły normy w zakresie bezpieczeństwa 
biologicznego. Nic dziwnego zatem, że zarówno 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa, jak i instytucje rządowe na całym 
świecie wybrały Virkon™ S jako środek zapewniający 
bezpieczeństwo biologiczne oraz zwiększający 
skuteczność planowania awaryjnego w zakresie zwalczania 
chorób w sytuacjach nadzwyczajnych. Prawdopodobnie 
najlepszym źródłem informacji na temat zwalczania chorób 
w sytuacjach nadzwyczajnych jest wdrożony przez rządy 
Australii i Nowej Zelandii AUSVETPLAN. Virkon™ S 
jest jak dotąd jedynym wymienionym z nazwy środkiem 
dezynfekcyjnym uwzględnionym w AUSVETPLAN na rok 
2008, określonym tam jako „Virkon™ S – nowoczesny 
preparat dezynfekcyjny o doskonałych właściwościach 
wirusobójczych”.
 

Udowodniono, że środek:

 zabija ponad 500 szczepów wirusów, bakterii i 
grzybów

 jest skuteczny w zwalczaniu pryszczycy, wirusa 
zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS), 
świńskiego cirkowirusa typu 2 (PCV2), wirusa 
epidemicznej biegunki świń (PEDv), afrykańskiego 
pomoru świń, Salmonelli i Campylobacter

 jest silnie i szybko działającym, wielofunkcyjnym 
środkiem dezynfekcyjnym o szerokim zastosowaniu, 
który zapewnia bezpieczeństwo biologiczne

Wiodąca w branży formuła chemiczna 
uznana przez instytucje rządowe na 
całym świecie.

virkon.com
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Sprawdzona formuła chemiczna. 
Potwierdzone rezultaty.
Szerokie spektrum skuteczności 
udowodnione w niezależnych badaniach.

W ramach naszego zaangażowania w rozwój chemii, 
zwiększanie bezpieczeństwa i poprawę zarządzania, 
poczyniliśmy ogromne inwestycje w badania wydajności 
i bezpieczeństwa. Co więcej, wyniki wielu badań nad 
środkiem Virkon™ S potwierdzają gwarantowaną na 
etykiecie produktu skuteczność w zwalczaniu chorób z 
wykazu OIE, w tym pryszczycy, klasycznego pomoru świń, 
choroby Aujeszkiego, wirusowego zapalenia żołądka i jelit 
świń (TGE) oraz afrykańskiego pomoru świń.

Wyniki badań potwierdzają ponadto, że Virkon™ S  
jest wysoce skuteczny w zwalczaniu najbardziej 
rozpowszechnionych szczepów Salmonelli, 
odpowiedzialnych za wywoływanie zatruć pokarmowych. 
W niezależnych badaniach udowodniono, że preparat 
Virkon™ S wykazuje szerokie spektrum skuteczności w 
zwalczaniu:

 ponad 100 szczepów wirusów z 22 rodzin

 ponad 400 szczepów bakterii

 ponad 60 szczepów grzybów

Badania nad środkiem prowadzono z zastosowaniem 
szerokiego zakresu czasów kontaktu, temperatur i 
poziomów zanieczyszczenia organicznego.

Formuła zapewniająca szerokie spektrum 
siły bójczej.

Środek Virkon™ S, opracowany w celu przezwyciężenia 
problemów związanych z ograniczonym zakresem 
działania oraz z niedostateczną aktywnością innych 

preparatów dezynfekcyjnych, dezaktywuje i niszczy 
zwalczane organizmy dzięki szerokiemu spektrum 
nieselektywnych reakcji utleniania. W odróżnieniu od 
innych dezynfekcyjnych środków chemicznych, np. 
aldehydów, Virkon™ S nie wywiera specyficznego 
działania toksykologicznego na zwalczany organizm; 
potwierdzono także, że zabija czynniki chorobotwórcze w 
ciągu kilkunastu sekund.

Skuteczność sprawdzona w warunkach 
laboratoryjnych. Skuteczność potwierdzona  
w warunkach gospodarskich.

Dzięki potwierdzonej w warunkach gospodarskich 
skuteczności preparatu producenci mają gwarancję oraz 
pewność, że używany przez nich środek będzie skuteczny 
w realnych warunkach panujących w gospodarstwie 
hodowlanym, gdzie niskie temperatury i wysoki poziom 
zanieczyszczenia organicznego mogą stanowić poważny 
problem dla innych preparatów dezynfekcyjnych. Transport 
żywych świń stanowi ważny czynnik rozprzestrzeniania 
wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) w 
gospodarstwach hodowlanych oraz w stadach świń.

Ośrodek Zwalczania Chorób Trzody Chlewnej na 
Uniwersytecie w Minnesocie, USA, opublikował 
istotne wyniki, których celem jest pomoc producentom 
w zmniejszaniu ryzyka rozprzestrzeniania wysoce 
zaraźliwego wirusa PRRS poprzez transport żywych 
zwierząt.1 W ramach badań przeprowadzonych 
na pełnowymiarowej przyczepie do przewozu 
świń z zastosowaniem praktycznych ograniczeń 
odzwierciedlających warunki polowe badacze wybrali 
środek Virkon™ S o stężeniu 1% jako badany środek 
dezynfekujący ze względu na jego potwierdzone szerokie 
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Złoty standard w zakresie dezynfekcji obuwia dzięki 
dużej szybkości działania bójczego.

Niezależne badania polowe wykazały niewystarczające działanie wielu 

rodzajów środków do dezynfekcji obuwia z powodu wolnego tempa 

działania bójczego. Badacze z Uniwersytetu Purdue, Indiana, USA 

porównali skuteczność środków dezynfekcyjnych sześciu wiodących 

klas2 i stwierdzili, że jedynie środek dezynfekcyjny QAC zapewniał 

odpowiednią dezynfekcję obuwia, choć niezbędny czas kontaktu 

obuwia ze środkiem wynosił pięć minut, co było niepraktyczne.  

Kiedy jednak przebadano środek Virkon™ S w zbliżonych warunkach, 

skuteczną dezynfekcję stwierdzono po zanurzeniu obuwia w 

preparacie na jedynie 30 sekund3. Badanie to potwierdziło, że 

Virkon™ S zapewnia doskonałą szybkość działania bójczego w niskich 

temperaturach oraz w obecności zanieczyszczeń organicznych.

spektrum aktywności wirusobójczej, w tym wymierzonej 
w wirusa PRRS. Wyniki badań były doskonałe: uzyskano 
„skuteczną inaktywację wirusa PRRS w czasie docelowym 
przy użyciu zimnej wody i zastosowaniu dezynfekcji 
metodą spieniania”. Badania te, przy uwzględnieniu dobrze 
znanego szerokiego spektrum aktywności preparatu 
Virkon™ S, potwierdziły, że jest to najchętniej wybierany 
środek dezynfekcyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
biologicznego w czasie transportu. Uwzględniając 
możliwość przezwyciężania przez preparat Virkon™ S 
licznych, realnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa 
biologicznego potwierdzono, że środek ten wykazuje 
szerokie spektrum skuteczności w zwalczaniu wirusów 
oraz bakterii. Wielokrotnie udowodniono, że Virkon™ 
S radzi sobie z najcięższymi wyzwaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa biologicznego lepiej niż jakikolwiek z 

preparatów konkurencyjnych oraz że jest on kluczowym 
czynnikiem w zwalczaniu skutków działania wirusów i 

bakterii w warunkach produkcji zwierzęcej.

Doskonała skuteczność zwalczania 
czynników chorobotwórczych 
odpowiedzialnych za zatrucia pokarmowe 
zgodnie z normami badań EN.

Ze względu na rygorystyczne przepisy unijne dotyczące 
kompleksowego zwalczania bakterii Salmonella i 
Campylobacter w sektorze hodowli trzody chlewnej na 
Uniwersytecie Wageningen w Holandii przeprowadzono 
ponowną ocenę środka Virkon™ S w celu jego 
dostosowania do określonych wymogów UE. Najnowsze, 
przeprowadzone zgodnie z normą EN 1656 badania z 
wykorzystaniem Salmonelli i Campylobacter potwierdziły 
osiągnięcie doskonałych rezultatów przy zastosowaniu 
preparatu Virkon™ S w rozcieńczeniu 1:100 i 1:200 do 
zwalczania najpowszechniej występujących szczepów 
Salmonelli odpowiedzialnych za wywoływanie zatruć 
pokarmowych, w tym S. enteritidis, S. typhimurium, 
S. virchow, S. infantis oraz S. hadar i Campylobacter 
jejuni. Co więcej, obecnie dostępne są zbliżone dane w 
odniesieniu do Staphylococcus aureus (MRSA świń).
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Brak potrzeby naprzemiennego stosowania 
różnych środków.

Jak wykazały niezależne badania, w przypadku 
stosowania preparatu Virkon™ S istnieje znacznie 
mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju nabytej 
odporności w porównaniu z innymi chemicznymi środkami 
dezynfekcyjnymi, co eliminuje potrzebę naprzemiennego 
stosowania różnych środków.4,5

Najwyższy poziom bezpieczeństwa osób 
stosujących środek.

Poczyniono ogromne inwestycje w celu ocenienia 
bezpieczeństwa użytkowników środka Virkon™ S.  
jak wynika z przeprowadzonej oceny, Virkon™ S  
nie jest żrący dla skóry i nie wywołuje uczulenia.  
Wykazano, że stosowane zazwyczaj rozcieńczenie   
użytkowe 1:100 (1%) nie działa drażniąco na skórę
ani oczy i nie ma działania uczulającego.

Skuteczne działanie w niskich 
temperaturach.

Zdolność środka dezynfekcyjnego do efektywnego 
działania w niskich temperaturach zwiększa korzyści 
płynące z jego codziennego stosowania. Powszechnie 
wiadomo, że skuteczność środków dezynfekcyjnych 
może zmniejszyć się wraz z obniżeniem temperatury. 
Zaobserwowano także, że w niższych temperaturach 
formaldehyd wykazuje słabsze działanie biobójcze. Ina- 
czej jest w przypadku środka Virkon™ S, który zachowuje 
wysoką skuteczność wirusobójczą w temperaturze 4°C.

Łatwość transportu i przechowywania.

Środek Virkon™ S można szybko i wygodnie przewozić 
drogą kolejową, morską i powietrzną. Preparat nie jest 

co powoduje obniżenie kosztów wysyłki oraz zwalnia z 

w zakresie przemieszczania towarów niebezpiecznych. 
Z powodu złożoności procesu przemieszczania towarów 
niebezpiecznych oraz związanych z nim ograniczeń czas 
transportu może ulec wydłużeniu.

Środek Virkon™ S występujący w postaci proszku ułatwia 
przechowywanie ze względu na swoją stabilność. Można 
go przechowywać przez długi okres, ponieważ nadaje się 
doskonale do gromadzenia zapasów w stosach.

Korzyści ze stosowania  
środka. Virkon™ S oferuje po 
prostu więcej możliwości.
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Profil oddziaływania na środowisko.

Oparty na tlenie skład chemiczny preparatu Virkon™ S 
obejmuje proste sole nieorganiczne i kwasy organiczne. 
Dzięki różnym reakcjom aktywny składnik ulega 
rozkładowi w środowisku, glebie i wodzie, tworząc 
naturalnie występujące substancje takie jak sole potasu 
i tlen. Najważniejsze składniki organiczne preparatu 
zaklasyfikowano jako łatwo ulegające biodegradacji w 
oparciu o metody badań OECD i UE.

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej procesem 
klasyfikacji i oznakowania preparatów chemicznych 
Virkon™ S nie jest uważany za środek utrzymujący się w 
środowisku przez długi czas. Niezależne badania wykazały, 
że rozcieńczony środek Virkon™ S, stosowany zgodnie z 
zaleceniami, nie powinien stanowić żadnego zagrożenia 
dla oczyszczalni ścieków6.

Bezpieczeństwo biologiczne w 
jednym opakowaniu.

Dzięki środkowi Virkon™ S rolnicy otrzymują 

wygodny, wielofunkcyjny system zapewniania 

bezpieczeństwa biologicznego w jednym 

opakowaniu o szerokim zakresie zastosowań:

	 powierzchnie

 sprzęt

 środki transportu

systemy zaopatrzenia 

w wodę

virkon.com
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Rządy na całym świecie dążą do znalezienia sposobów 
na ograniczenie stosowania antybiotyków dla 
zwierząt gospodarskich, co ma na celu hamowanie 
rozwoju odporności na antybiotyki, która może zostać 
przeniesiona na ludzi. Prawodawstwo ukierunkowane 
na ograniczenie użycia stosowanych profilaktycznie 
antybiotyków w obrębie łańcucha żywnościowego staje 
się rzeczywistością, dlatego bardzo ważne jest, aby 
producenci podejmowali działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa biologicznego swoich środków.

Promowanie 
ograniczenia 
stosowania  
antybiotyków.

Udowodniono, że preparat Virkon™ S, wykazujący 
potwierdzoną skuteczność w stawianiu czoła realnym 
wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, 
w tym w zwalczaniu wirusów i bakterii, jest kluczowym 
czynnikiem likwidującym skutki działania wirusów i bakterii 
w warunkach produkcji zwierzęcej. Virkon™ S, jako 
najchętniej wybierany przez instytucje rządowe na całym 
świecie środek dezynfekcyjny, jest wiodącym preparatem 
stosowanym w programach zapewniania bezpieczeństwa 
biologicznego zgodnych z najlepszymi praktykami.
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1. Określ wymaganą objętość roztworu środka dezynfekującego o odpowiednim stężeniu.
2. Odmierz odpowiednią ilość proszku Virkon™ S, aby uzyskać pożądany stopień rozcieńczenia.
3. Dodaj środek Virkon™ S do wody i wymieszaj dokładnie do rozpuszczenia.
4. Przy użyciu myjki ciśnieniowej lub innego opryskiwacza mechanicznego nanieś roztwór środka Virkon™ S    
 w dawce 300 ml/m2.
5. Przed przystąpieniem do dezynfekcji wszystkie powierzchnie należy oczyścić i pozostawić do wyschnięcia.

Wskazówki dotyczące stosowania i użycia

Dezynfekcja powierzchni i sprzętu

Dezynfekcja powierzchni Stopień rozcieńczenia Zastosowanie

Rutynowa dezynfekcja wszystkich 
powierzchni, gruntu, drewna i betonu

1:100 (10 gramów środka Virkon™ S 
na każdy litr wody) 

Przy użyciu myjki ciśnieniowej lub innego 
opryskiwacza mechanicznego nanieść roztwór 
środka Virkon™ S w dawce 300 ml/m2.

Tabela rozcieńczeń przy dezynfekcji powierzchni

powierzchnię podłóg przez 2,5*.

Powierzchnia 
do dezynfekcji

Wymagana 
ilość wody

Stopień rozcieńczenia

Rutynowa dezynfekcja oraz 
„Zarządzenia ogólne” brytyjskiego 

departamentu DEFRA i  
Zarządzenia SVD

1:200
 (0.5%)

Ilość środka Virkon™ S, jaką należy dodać

50m 2 15 litrów 150g 75g

100m 2 30 litrów 300g 150g

500m 2 150 litrów 1 . 5kg 750g

1000m 2 300 litrów 3kg 1 . 5kg

2500m 2 750 litrów 7. 5kg 3 . 75kg

*Wskazówki dotyczące obliczeń oparto na przelicznikach stosowanych w Wielkiej Brytanii, przy uwzględnieniu stosowania środka  
w budynkach ze średnio porowatymi powierzchniami. Proszę sprawdzić wymagania obowiązujące w Państwa kraju / regionie.

virkon.com
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Pojemniki do dezynfekcji obuwia: przygotowanie i użycie

Środek do dezynfekcji instalacji wodociągowych
Dezynfekcja końcowa i bieżąca – wszystkie instalacje wodociągowe potencjalnie mogą być w pewnym stopniu skażone 
wirusami i bakteriami, zwłaszcza zbiorniki główne, w których może gromadzić się pył i różne odpadki. Dezynfekcja 
zapewni czystość instalacji oraz wyeliminuje wirusy, bakterie i grzyby.

Dezynfekcja sprzętu Stopień rozcieńczenia Zastosowanie

Rutynowe czyszczenie i dezynfekcja 
sprzętu ruchomego

1:100 (10 gramów środka Virkon™ S 
na każdy litr wody) 

Przy użyciu pędzla lub myjki ciśnieniowej 
umyj cały sprzęt roztworem środka Virkon™ S 
do uzyskania widocznej czystości.

Dezynfekcja instalacji 
wodociągowych

Stopień 
rozcieńczenia

Zastosowanie

Dezynfekcja końcowa 1:200 – 1:100 Odetnij główny zbiornik od zasilania wodą i opróżnij instalację do 
punktów pojenia położonych najdalej od zbiornika. Oczyść 
zbiornik z wszelkich większych zabrudzeń i zanieczyszczeń. 
Napełnij główny zbiornik wodą, dodaj odpowiednią ilość proszku 
Virkon™ S, dokładnie wymieszaj i pozostaw na 10 minut. 
Przepuść roztwór przez instalację, uwzględniając wszystkie 
punkty odprowadzania wody, odczekaj 50 minut przed 
opróżnieniem instalacji i napełnieniem jej czystą wodą. 

Dezynfekcja bieżąca 1:1000 Dodaj do zbiornika głównego wymaganą dawkę lub wprowadź za 
pomocą urządzenia do dozowania.

Dezynfekcja Stopień rozcieńczenia Zastosowanie

Rutynowa dezynfekcja obuwia 1:100 (10 gramów środka Virkon™ S  
na każdy litr wody)

Roztwór należy wymienić, gdy ulegnie on 
zabrudzeniu, lub po upływie 4–5 dni.

Wskazówki dotyczące stosowania i użycia

Dezynfekcja sprzętu
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Dezynfekcja powietrza

Zraszanie / rozpylanie w powietrzu, zamgławianie na zimno i zamgławianie termiczne

Aby ułatwić zwalczanie organizmów, które mogą zostać wprowadzone do budynku w czasie przygotowań, a także 
aby zdezynfekować niedostępne obszary budynku oraz powietrze, należy równomiernie rozprowadzić roztwór środka 
dezynfekcyjnego Virkon™ S przy użyciu rozpryskiwacza drobnokroplistego lub maszyny do zamgławiania termicznego. 
Dezynfekcja powietrza może pomóc w likwidacji wszelkich zanieczyszczeń wprowadzonych na powierzchnie budynku 
przez obecne w środowisku cząstki stałe unoszące się w powietrzu. 

Dezynfekcja sprzętu Stopień rozcieńczenia Zastosowanie

Zraszanie / rozpylanie w powietrzu 1:200 Przy użyciu myjki ciśnieniowej lub rozpylacza 
plecakowego ustawionego na jak 
najdrobniejsze rozpylanie nanieś roztwór 
środka Virkon™ S w ilości 1 litra na 10 m2 
powierzchni podłogi.

Zamgławianie na zimno 1:100 Przy użyciu mechanicznej dyszy mgłowej 
nanieś roztwór środka Virkon™ S w ilości 
1 litra na 10 m  2  powierzchni podłogi.

Zamgławianie termiczne Środek Virkon™ S w rozcieńczeniu  
1:25 (4%) w wodnej mieszaninie 85:15 środka 
Virkon™ S zwiększającej skuteczność mgiełki

Przy użyciu urządzenia do zamgławiania 
termicznego nanieś przygotowany roztwór 
w ilości 1 litra na 40 m      2    powierzchni podłogi.

11

virkon.com
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Choroba świń / związane schorzenie Rodzina wirusów Stopień rozcieńczenia

Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS) Arterivirus 1:500

Afrykański pomór świń (ASF) Asfarviridae 1:800

Poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający (PMWS)  Circoviridae 1:100

Świńskie zapalenie skóry i zespół nefropatii (PDNS) Circoviridae 1:100

Cirkowirus świń typu 2 (PCV2) Circoviridae 1:200

Wirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (TGE) Coronaviridae 1:100

Klasyczny pomór świń (CSF) Flaviviridae 1:150

Choroba Aujeszkiego Herpesviridae 1:100

Grypa świń (H1N1) Orthomyxoviridae 1:100

Pryszczyca (FMD) Picornaviridae 1:1300

Choroba pęcherzykowa świń (SVD) Picornaviridae 1:200

Wirus epidemicznej biegunki świń (PEDv) Coronaviridae 1:600

Udowodnione szerokie spektrum  
skuteczności.
Dane dotyczące aktywności wirusobójczej

Określone zastosowania i zarejestrowane zastrzeżenia w odniesieniu do środka Virkon™ S mogą różnić się w poszczególnych krajach. 
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 Choroba świń / związane schorzenie Czynnik chorobotwórczy Stopień rozcieńczenia

Pleuropneumonia Actinobacillus pleuropneumoniae 1:200

Zatrucie pokarmowe u ludzi Bacillus cereus 1:100

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa Bordetella bronchiseptica 1:150

Dyzenteria Brachyspira hyodysenteriae 1:100

Poronienia Brucella abortus 1:100

Zatrucie pokarmowe u ludzi Campylobacter coli 
Campylobacter jejuni 
Campylobacter pyloridis

1:100 
1:100 
1:100

Martwicowe zapalenie jelit Clostridium perfringens 1:100

Dermatofiloza Dermatophilus congolensis 1:100

Posocznica Erysipelothrix rhusiopathiae 1:100

Biegunka, obrzęk Escherichia coli 1:100

Zatrucie pokarmowe u ludzi Escherichia coli O157:H7 1:100

Posocznica, choroba układu oddechowego Haemophilus somnus 1:100

Poronienie, utrata płodu, zapalenie błony śluzowej macicy,  
zapalenie gruczołów sutkowych

Klebsiella pneumoniae 1:200

Rozrostowe zapalenie jelit Lawsonia intracellularis 1:100

Poronienie, posocznica, zapalenie mózgu, zatrucie  
pokarmowe u ludzi 

Listeria monocytogenes 1:100

Zapalenie błon surowiczych Mycoplasma hyorhinis 1:800

Zakażenia związane z rozrostowym zapaleniem jelit Pasteurella haemolytica 1:100

Zapalenie płuc, zakaźne zanikowe zapalenie nosa Pasteurella multocida 1:150

Zakażenia wtórne, współzakażenia wirusem PCV2 Proteus mirabilis 1:100

Zakażenie układu oddechowego Pseudomonas aeruginosa 1:100

Zapalenie jelit, posocznica, zatrucie pokarmowe u ludzi Salmonella choleraesuis 1:120

Zatrucie pokarmowe u ludzi Salmonella choleraesuis 
Salmonella enteritidis PT4 
Salmonella enteritidis  
Salmonella hadar 
Salmonella infantis 
Salmonella thomasville

1:100 
1:100 
1:200 
1:200 
1:200 
1:200

Zapalenie jelit, posocznica, zatrucie pokarmowe u ludzi Salmonella typhimurium DT104 1:200

Zatrucie pokarmowe u ludzi Salmonella virchow 1:200

Zakażenia u ludzi Staphylococcus aureus (pig MRSA) 1:100

Botriomykoza Staphylococcus aureus 1:100

Posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,  
zapalenie stawów, odoskrzelowe zapalenie płuc

Streptococcus suis 1:400

Dane dotyczące aktywności bakteriobójczej
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™
w celu zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego w
gospodarstwie hodowli trzody chlewnej.
1.  Dzięki środkowi Virkon™ S określono na nowo bezpieczeństwo biologiczne w gospodarstwie hodowlanym; preparat ten  
 odgrywa wiodącą rolę w zwalczaniu chorób w sytuacjach nadzwyczajnych

2.  Środek jest zatwierdzony przez instytucje rządowe na całym świecie do celów zwalczania najpoważniejszych chorób, w  
 tym pryszczycy, wirusa PRRS, wirusa epidemicznej biegunki świń (PEDv) i wielu innych

3.  Virkon™ S jest jedynym wymienionym z nazwy środkiem dezynfekcyjnym uwzględnionym w AUSVETPLAN na rok 
2008, czyli w opracowanym przez Australię i Nową Zelandię planie zwalczania chorób w sytuacjach nadzwyczajnych

4.  Środek stanowi złoty standard wśród środków do dezynfekcji obuwia, gdyż zabija czynniki chorobotwórcze 10 razy 
szybciej niż najskuteczniejszy środek konkurencyjny, nawet w niskich temperaturach i w obecności zanieczyszczeń 
organicznych2,5

5.  W niezależnych badaniach polowych udowodniono, że preparat wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu wirusów 
stanowiących najpoważniejsze zagrożenie dla zwierząt gospodarskich

6.  Brak potrzeby naprzemiennego stosowania różnych środków; potwierdzono, że środek obniża potencjalną infekcyjność 
opornych superszczepów  Salmonelli

7.  Najwyższy poziom bezpieczeństwa osób stosujących środek

8.  Formułę środka opracowano z wykorzystaniem składników starannie dobranych ze względu na ich zdolność do ulegania 
naturalnemu rozkładowi w środowisku

9.  Łatwość przechowywania i transportu drogą kolejową, morską i powietrzną, bez dodatkowych wydatków na 
przechowywanie czy transport

10.  Bezpieczeństwo biologiczne w jednym opakowaniu – środek zapewnia pełną dezynfekcję powierzchni, sprzętu, środków 

transportu, powietrza i systemów zaopatrzenia w wodę

Silnie działający środek 
dezynfekcyjny o szerokim spektrum 
aktywności wirusobójczej

S

Powerful Broad Spectrum
Virucidal Disinfectant

S
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