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Afrykański pomór świń (ASF) można określić jako jedno z największych 
zagrożeń epidemiologicznych dla produkcji trzody chlewnej.

ASF jest chorobą skrajnie niebezpieczną z uwagi na wysoki stopień
zaraźliwości, zdolność rozprzestrzeniania się poprzez różnych
nosicieli, wysokie wskaźniki zachorowalności oraz śmiertelności,  
a także dużą odporność wirusa, umożliwiającą przetrwanie
w wysokich i niskich temperaturach oraz szerokim zakresie pH.
Obawa producentów świń przed tą chorobą jest tym większa,  
że jako choroba zwalczana z urzędu wiąże się z likwidacją stad.

Powstrzymywanie rozprzestrzeniania się ASF.
W jaki sposób zatem można powstrzymać roz-
przestrzenianie się tej wysoce zaraźliwej oraz
destrukcyjnej choroby i ją kontrolować?

Jedynym rzeczywistym sposobem powstrzymywa- 
nia rozprzestrzeniania się ASF jest bioasekuracja. 
Ogranicza ona skutki choroby w dotkniętych nią  
gospodarstwach i stanowi klucz do eliminacji wirusa,  
szczególnie w przypadku większych gospodarstw.  
Producenci potrzebują skutecznych programów  
bioasekuracji, które muszą być prowadzone przy  
pełnym zaangażowaniu ze strony kierownictwa,  
personelu i dostawców.

ASF z łatwością przenosi się i rozprzestrzenia. Duży
wkład w rozprzestrzenianie się choroby ma transport
świń, zatem wysiłki należy skierować w pierwszej
kolejności na ten obszar. Istnieją również inne drogi  
rozprzestrzeniania się ASF. Ryzyko wiąże się przezde 
wszystkim z transportem – od paszy po przewóz  
martwych zwierząt, odbiór żywca i usuwanie obornika. 
Następnym istotnym zagrożeniem jest kontakt z dzikami.
 
Wirusa mogą przenosić również ludzie – na odzieży, 
obuwiu, wyposażeniu lub przedmiotach przynoszonych 
do gospodarstwa.

Wirus może utrzymywać się w produktach mięsnych oraz 
odpadach gastronomicznych przez wiele miesięcy, przez 
co może przenosić się przez zanieczyszczoną paszę dla 
trzody chlewnej lub spożywane produkty mięsne.

Przeżywalność wirusa ASF w produktach mięsnych 

Produkt                                        Przeżywalność (dni)

Odkostnione mięso 105

Mięso z kością  105 

Mięso mielone 105

Solone mięso odkostnione 182

Suszone mięso odkostnione 300

Suszone mięso z kością 300

Wędzone mięso odkostnione 30

Mięso mrożone 1000

Chłodzone mięso odkostnione 110 (5 m-cy)

Chłodzone mięso z kością 110



3
virkon.com

Odpowiedzią jest zaawansowana
bioasekuracja.
Kwestiami kluczowymi dla zapewnienia efektywności
bioasekuracji w odniesieniu do ASF są prawidłowe
planowanie, właściwe procedury, odpowiednie 
szkolenie i stosowne narzędzia.

Planowanie

Należy dogłębnie przeanalizować plany dotyczące
bioasekuracji na wszystkich poziomach, stosując
podejście oparte na ocenie ryzyka. 
W analizie powinni wziąć udział: lekarz weterynarii, 
kierownictwo i pracownicy gospodarstwa.

Planowanie ma kluczowe znaczenie począwszy od  
kwestii transportu. Wierzchołek piramidy bioasekuracji 
stanowi stosowanie dla stad hodowlanych przeznaczo- 
nego specjalnie dla nich sprzętu transportowego. W miarę 
możliwości dla gospodarstw objętych chorobą i wolnych 
od niej należy stosować oddzielny sprzęt transportowy. 

Kolejnym obszarem docelowym jest przemieszczanie
się personelu. Należy unikać przemieszczania się
personelu między gospodarstwami. Przemieszczanie  
się doradców, kierowników i pracowników polowych 
między gospodarstwami powoduje zwiększenie ryzyka.

Planowanie powinno obejmować dostarczanie paszy, 
ściółki, wprowadzanie i odbiór sprzętu, żywca oraz usu-
wanie martwych świń, obornika i innych odpadów.

Należy zapewnić ogrodzenie, uniemożliwiające 
dostęp do gospodarstwa zwierząt, takich jak 
dziki, jelenie, sarny, lisy itp.

Ostatnią kwestię dotyczącą planowania stanowi  
dobra praktyka, której należy zawsze przestrzegać:  
gospodarstwa wolne od ASF i objęte chorobą nie  
mogą współdzielić niczego – środków transportu, 
personelu ani sprzętu.

Procedury

Jednym z najistotniejszych aspektów bioasekuracji
jest linia podziału między obszarami czystymi  
i zanieczyszczonymi. Musi ona zostać wyznaczona
w całym systemie produkcji, np. między rampą zała-
dunkową a pojazdem do transportu świń, między 
zanieczyszczoną a czystą stroną (duńskiego systemu 
wejścia) lub między podłożem a kabiną pojazdu.

Istnieje wiele innych procedur, których należy przestrze-
gać. Obejmują one, prawidłowe procedury opuszczania  
i ponownego wchodzenia do gospodarstwa, dezynfekcję 
sprzętu docierającego do gospodarstwa, dezynfekcję 
sprzętu, pojazdów oraz postępowanie wykonawców  
i personelu podczas codziennych czynności.



Szkolenie

Zaangażowanie i szkolenie są integralnymi elementami
każdego programu bioasekuracji. Odnosi się to do
kierownictwa, pracowników gospodarstwa, kierowców,
personelu i osób odwiedzających.
Wszystkie te osoby muszą rozumieć znaczenie bio- 
asekuracji i wiedzieć, że wirus łatwo się rozprzestrzenia. 
Dzięki temu będą rozumiały, jak należy postępować.

Koordynatorzy ds. bioasekuracji muszą traktować jako
swoje główne zadanie szkolenie, analizę i ponawianie
szkolenia w razie potrzeby. Do wyzwań należą wysoka
rotacja personelu i konieczność utrzymywania aktualności
wiedzy. Przestrzeganie procedur ma absolutnie kluczowe
znaczenie. Zaniedbanie ich przestrzegania prędzej czy póź- 
niej doprowadzi do naruszenia bezpieczeństwa biologicznego.

Narzędzia

W celu realizacji bioasekuracji niezbędne są
właściwe narzędzia.

Ponieważ pojazdy stanowią główny czynnik rozprzestrze- 
niania się ASF, kluczowe znaczenie ma zorganizowanie 
dobrze wyposażonych miejsc ich czyszczenia oraz  
dezynfekcji. Właściwie zorganizowane stanowiska  
mycia pojazdów muszą umożliwiać usuwanie obornika, 
prawidłowe czyszczenie oraz dezynfekcję. Zapewnienie 
suszenia i ogrzewania ciężarówek po czyszczeniu  
i dezynfekcji jest zaletą, ale nie jest niezbędne.

Do najważniejszych narzędzi zapewniających bezpie- 
czeństwo biologiczne należy wysokowydajny detergent 
Biosolve™ PLUS oraz środek dezynfekcyjny Virkon™ S. 
Przeznaczone do stosowania w ramach profesjonalnego 
programu czyszczenia i dezynfekcji, mającego na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego.

Mycie samą wodą zmniejsza zanieczyszczenie o co
najwyżej 60%, natomiast użycie wysokowydajnego
detergentu redukuje zanieczyszczenie organiczne
o 99%. Dlatego też dla osiągnięcia najlepszych moż-
liwych rezultatów zabiegu dezynfekcji niezbędne jest 
dokładne mycie wszystkich powierzchni i sprzętów
detergentem Biosolve™ PLUS.

Wybór środka dezynfekcyjnego ma kluczowe znaczenie.
Musi być on skuteczny wobec ASF i działać jednocześnie
w szerokim zakresie przeciwko innym czynnikom  
chorobotwórczym zagrażającym świniom. Virkon™ S 
został niezależnie przetestowany pod kątem szerokiego
zakresu działania.

Został określony jako środek dezynfekcyjny skuteczny
przeciwko ASF przez Instytut Zdrowia Zwierząt w Pirbright 
w Wielkiej Brytanii. Testy wykonywano, stosując 1% surowi- 
cę organiczną w celu uzyskania całkowitej dezaktywacji 
ASF przy stopniu rozcieńczenia wynoszącym 1:800 w 4°C. 
Warunki te odzwierciedlają udowodnione parametry 
środka i jego przydatność do stosowania w warunkach 
rzeczywistych gospodarstw (wyniki testów są dostępne).

W odróżnieniu od niektórych innych chemicznych
środków dezynfekcyjnych, takich jak aldehyd glutarowy
i mieszaniny GLUT/QAC, środek Virkon™ S zachowuje
skuteczność przeciwko wirusowi ASF w warunkach
niskich temperatur w gospodarstwach. Ponadto dodanie
do środka Virkon™ S płynnego glikolu propylenowego
może obniżyć jego temperaturę zamarzania do –10˚C  
bez obniżenia skuteczności. Daje to pewność, że używany 
roztwór dezynfekujący zachowuje skuteczność w warun-
kach niskich temperatur w zimie.

Doskonałe właściwości Virkon™ S, uzyskane dzięki
opracowanej naukowo formule, czynią z niego właściwy
wybór jako środka dezynfekcyjnego w zaawansowanych
programach bioasekuracji w zakresie ASF na wszystkich
poziomach, od kojców porodowych, przez środki
transportu, po rzeźnie.
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zabezpieczone biologicznie wejście do pomieszczenia
dla trzody chlewnej

w obszarze wejściowym pomieszczenia wydziela się
osobno strefę czystą i brudną, rozdzielone barierą
fizyczną – zazwyczaj niską ścianką

za wejściem do budynku znajduje się strefa „brudna”,
w której należy:

• zdezynfekować obuwie za pomocą kąpieli  
 dezynfekcyjnej obuwia

• zdjąć zewnętrzną odzież i obuwie

• umyć i zdezynfekować ręce

• przejść do strefy czystej po drugiej stronie bariery,
 gdzie powinna być dostępna czysta odzież
 ochronna, taka jak buty i kombinezony (buty
 należy założyć przed założeniem kombinezonu)

• Należy zdezynfekować buty, a następnie wejść  
do obszaru produkcyjnego

Wychodząc z budynku, należy wykonać te same
czynności w odwrotnej kolejności.

Duński system wejścia jest łatwym w stosowaniu narzędziem zwiększa-
jącym bezpieczeństwo biologiczne, które może znacznie ograniczyć
rozprzestrzenianie się mikroorganizmów wywołujących choroby takie  
jak afrykański pomór świń poprzez zapobieganie ich wprowadzaniu  
na fermę.

Założenia duńskiego systemu wejścia:

Kąpiel 
dezynfekcyjna

obuwia

Drzwi 
zewnętrzne

Drzwi do 
obszaru 
produkcyj-
nego

Kąpiel 
dezynfekcyjna

obuwia

STREFA BRUDNA
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SCHEMAT DUŃSKIEGO SYSTEMU WEJŚCIA

STREFA CZYSTA
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ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

Preparing the solution

 

ETAP 2ETAP 1 ETAP 3 ETAP 4

W przypadku trudnych warunków w gospodarstwie, takich jak znaczne 
ilości zanieczyszczeń organicznych, krótki czas kontaktu ze środkiem 
dezynfekcyjnym, możliwość rozcieńczenia wodą deszczową, niskie 
temperatury oraz duża różnorodność drobnoustrojów chorobotwórczych 
potencjalnie obecnych na fermie, zaleca się, aby produkt VirkonTM S 
stosować w rozcieńczeniu 1:100 w ramach zwalczania chorób w sytua-
cjach nagłych, w celach zapobiegawczych, jak też w ramach ciągłych 
środków bezpieczeństwa  biologicznego, w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu skuteczności.

Przygotowanie gotowego do użycia roztworu dezynfekującego Virkon™ S

Przygotowanie gotowego do użycia roztworu wysokowydajnego
detergentu Biosolve™ PLUS

Praktyczne wskazówki
dotyczące bioasekuracji

Ustaw urządzenie myjące, 
tak aby stężenie robocze 
wynosiło 1%

Rozpocząć procedurę
mycia za pomocą
detergentuWłożyć rurę

pobierającą
dozownika 
do pojemnika 
z detergentem
Biosolve™
PLUS

Wymagane jest stosowanie
sprzętu ochrony osobistej

Wymagane jest stosowanie
sprzętu ochrony osobistej

Nalać 1000
litrów wody

Dodać środek Virkon™ S.
10 kg na 1000 litrów = 1:100
1 miarka (1%)

Dokładnie
wymieszać aż
do całkowitego
rozpuszczenia,
a następnie
użyć

Przygotowanie roztworu

Przygotowanie roztworu
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ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4ETAP 1
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ETAP 5 ETAP 6 ETAP 7 ETAP 8

virkon.com

Czyszczenie, mycie i dezynfekowanie pojazdów do przewozu zwierząt

Czyszczenie na sucho

Mycie detergentem i spłukiwanie pod ciśnieniem

Założyć odzież ochronną Rozpoczynając od górnej
platformy, oskrobać 
i wyszczotkować
ściany boczne,
bramki dzie-
lące oraz
podłogę
przyczepy

Umyć całe wyposażenie
pojazdu, narzędzia oraz
skrzynki dolne

Nanieść roztwór Biosolve 
Plus i pozostawić na co 
najmniej 10 minut, aby 
wsiąkł w zaschnięty 
brud i umożliwił 
jego usunięcie

Spłukać wszystkie
powierzchnie 
i sprzęt czystą 
wodą pod
ciśnieniem

Sprawdzić, czy wszystkie
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne zo-
stały dokładnie
oczyszczone

Oczyścić zewnętrzne
części od góry do  
dołu, zwracając 
szczególną uwagę 
na koła, nadkola i błotniki

Wewnątrz należy namoczyć
sufit, ściany boczne, 
bramki dzielące 
i podłogę
platformy
górnej oraz
dolnej

Dokładnie umyć podest
oraz bramki

Oskrobać/wyszczotkować
podest przyczepy

Usunąć wszelkie pozosta- 
łości błota, słomy itp.
z kół, nadkoli, błotników  
               i odsłoniętych 
               części podwozia

Namoczyć wszystkie 
powierzchnie wodą
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ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3

 

ETAP 4

ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4ETAP 1

-

ETAP 5 ETAP 6
Przeznaczenie 

produktu
LANXESS 
Product

Stopień rozcieńczenia

Detergent do 
mycia

BiosolveTM 
PLUS 1:100 (10 ml na 1 litr wody)

Dezynfekcja 
powierzchni  

i sprzętu
VirkonTM S 1:100

(10 g na każdy 1 litr wody)

STOPIEŃ ROZCIEŃCZENIA PRODUKTU

Dezynfekcja

Dezynfekcja kabiny i etapy końcowe

Należy nosić odpowiedni
sprzęt ochrony osobistej
(kombinezony, osobiste
środki ochrony oczu,
    obuwie
    i rękawice)

Wyjąć maty i usunąć
szczotką wszystkie zanie-
czyszczenia i substancje
organiczne do worka na
odpady w celu usunięcia

Po przestawieniu pojazdu
zmyć wszelkie pozostałe
zanieczyszczenia 
w miejscu
jego postoju

Zdezynfekować 
kombinezony
i obuwie

Umyć wnętrze kabiny Zaparkować pojazd na
pochyłości w celu 
jego osuszenia

Zdezynfekować
powierzchnie zew- 
nętrzne, zwracając 
szczególną uwagę 
na koła, nadkola, błotniki 
i podwozie pojazdu

Zdezynfekować całe
wyposażenie pojazdu,
narzędzia oraz skrzynki
dolne

Zdezynfekować powierzch- 
nie wewnętrzne, rozpoczy-
nając od górnej platformy 
i przesuwając się w dół – od
sufitu, poprzez ściany boczne,
przegrody, podłogi po tylną
bramkę przegrody, podłogi 
po tylną bramkę

Używając czystej ściereczki
nasączonej roztworem
dezynfekującym, zdezyn-
fekować wnętrze kabiny 
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ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

5 litrów : 50g VirkonTM S

ETAP 1 ETAP 3ETAP 2 ETAP 4

 

ETAP 1 ETAP 4ETAP 2 ETAP 3
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Przygotowanie roztworu dezynfekującego Virkon™ S do obuwia

Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni w budynkach gospodarskich  

Przygotowanie roztworu

Użycie roztworu VirkonTM S do dezynfekcji obuwia

Procedura czyszczenia na sucho i na mokro

Nalać 
5 litrów wody

Usunąć z butów brud

Oczyścić na sucho
wszystkie powierzchnie
wewnętrzne

Wszystkie powierzchnie
namoczyć wstępnie 
czystą wodą i pozostawić
na 1 godzinę

Następnie nanieść roztwór
Biosolve Plus, pozostawić 
go na co najmniej 10 do 
20 minut, aby wsiąkł 
w zaschnięty brud 
i umożliwił jego 
usunięcie

Dokładnie zdezynfekować  
całe buty, zwracając
szczególną uwagę
na podeszwy

Roztwór w pojemniku do
dezynfekcji butów należy
wymieniać co 3-4 dni lub 
w miarę potrzeby częściej

Napełnić odpowiedni
pojemnik wodą i środkiem
Virkon™ S

Dokładnie wymieszać  
aż do całkowitego  
rozpuszczenia

Przygotować 2 szczotki 
i pojemnik do dezynfekcji
obuwia

Wejść do pojemnika 
z płynem dezynfekcyjnym  
i użyć drugiej szczotki 

Spłukać wszystkie 
powierzchnie 
czystą wodą 
pod ciśnieniem
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ETAP 6 ETAP 7ETAP 5

ETAP 1

ETAP 5

ETAP 4ETAP 2

ETAP 6

ETAP 3

ETAP 7
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ETAP 6 ETAP 7ETAP 5

ETAP 1

ETAP 5

ETAP 4ETAP 2

ETAP 6

ETAP 3

ETAP 7

 

 

OSOBOM 
NIEUPOWAŻNIONYM 

WSTĘP WZBRONIONY

Procedura dezynfekcji

Bioasekuracja personelu i otoczenia fermy 

Zdezynfekować wszystkie
powierzchnie wewnętrzne 

 i sprzęt roztworem
 1% Virkon S
 (300ml/m2)

Należy ograniczyć dostęp
do obiektu

Dezynfekcja
kół/pojazdów

Należy uniemożliwić
dostęp dzikich ptaków i
gryzoni do gospodarstwa

Należy ogrodzić chlewnię, aby uniemożliwić 
dostęp dzikom i innym zwierzętom

Należy wdrożyć zasadę
stosowania natrysków 
przed wejściem i opuszcze- 
niem gospodarstwa

Wymagane jest stosowanie
odzieży ochrony osobistej

Dezynfekcja obuwia 
roboczego

Zastosowanie środka 
dezynfekcyjnego w formie 
zamgławiania 

WEJŚCIE WYJŚCIE

Zdezynfekować  otoczenie 
budynków, w tym 
przejścia, drogi 
i powierzchnie
usługowe

WAŻNE
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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.

Powierzchnia 
do dezynfekcji

Wymagana 
objętość wody

Stopień rozcieńczenia

1:100  
(1%)

1:200
 (0.5%)

Ilość środka Virkon™ S, jaką należy dodać

50 m2 15 litrów 150 g 75 g

100 m2 30 litrów 300 g 150 g

500 m2 150 litrów 1 . 5 kg 750 g

1000 m2 300 litrów 3 kg 1 . 5k g

2500 m2 750 litrów 7. 5 kg 3 . 75 kg

Wytyczne stosowania i użycia
środka Virkon™ S

Tabela rozcieńczeń przy dezynfekcji powierzchni

Aby oszacować łączną powierzchnię, jaką należy zdezynfekować, w tym ściany i sufity,  
należy pomnożyć całkowitą powierzchnię podłóg przez 2,5*.

1. Określić wymaganą objętość roztworu środka dezynfekującego o odpowiednim stężeniu.
2. Odmierzyć odpowiednią ilość proszku Virkon™ S, aby uzyskać pożądany stopień rozcieńczenia.
3. Dodać środek Virkon™ S do wody i wymieszać dokładnie do rozpuszczenia.
4. Przy użyciu myjki ciśnieniowej lub innego opryskiwacza mechanicznego nanieść roztwór środka Virkon™ S 
    w dawce 300 ml/m2.
5. Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy oczyścić wszystkie powierzchnie i pozostawić je do wyschnięcia.

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

Dezynfekcja powierzchni i sprzętu
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Dezynfekcja sprzętu Stopień rozcieńczenia Zastosowanie

Rutynowe czyszczenie i 
dezynfekcja sprzętu ruchomego

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

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

Dezynfekcja instalacji 
wodociągowych

Stopień 
rozcieńczenia

Zastosowanie

Dezynfekcja końcowa 1:100 Odciąć główny zbiornik od zasilania wodą i opróżnić instalację do punktów 
pojenia położonych najdalej od zbiornika. Oczyścić zbiornik z wszelkich 
większych zabrudzeń i zanieczyszczeń. Napełnić główny zbiornik wodą, 
dodać odpowiednią ilość proszku Virkon™ S, dokładnie wymieszać  
i pozostawić na 10 minut. Przepuścić roztwór przez instalację, uwzględniając  
wszystkie punkty odprowadzania wody, odczekać 50 minut przed   
opróżnieniem instalacjii napełnieniem jej czystą wodą. 

Na etapie dezynfekcji końcowej znanym problemem jest gromadzenie się 
warstwy biologicznej w przewodach wody pitnej. W celu zaradzenia temu 
problemowi zalecany jest dłuższy czas kontaktu ze środkiem dezynfekcyjnym.
Należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami, wydłużając jednak  
czas zwilżania do co najmniej 4 godzin.

Dezynfekcja bieżąca 1:1000 Dodać do zbiornika głównego wymaganą dawkę lub wprowadzić za pomocą 
urządzenia do dozowania (1 kg na 1000 l wody).

Dezynfekcja sprzętu

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 i bakterie.
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Dezynfekcja sprzętu Stopień rozcieńczenia Zastosowanie

Zraszanie/rozpylanie w powietrzu 1:200 Przy użyciu myjki ciśnieniowej lub rozpylacza 
plecakowego ustawionego na jak najdrobniejsze 
rozpylanie zastosować 20 ml roztworu środka Virkon™ S 
na m

3

 kubatury.*

Zamgławianie na zimno 1:100 Przy użyciu mechanicznej dyszy mgłowej zastosować 
roztwór środka Virkon™ S w ilości 40 ml na m  kubatury.

Zamgławianie termiczne 1:25 (4%) roztworu Virkon™ S 
w mieszaninie woda:Virkon™ S 
zamgławianie w proporcji 90:10 

Przy użyciu odpowiedniego urządzenia do zamgławiania 
termicznego zastosować przygotowany roztwór w ilości 
10 ml na m  kubatury.

virkon.com

3

3

Dezynfekcja powietrza
Zraszanie/rozpylanie w powietrzu, zamgławianie na zimno

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.

* Ilość równoważna około 1 litrowi roztworu środka Virkon™ S na 20 m2 powierzchni podłogi. Obliczenia przedstawione w niniejszej 
tabeli są wskazówkami opartymi na przelicznikach stosowanych w Wielkiej Brytanii, przy uwzględnieniu stosowania środka 

 w budynkach ze średnio porowatymi powierzchniami. Należy sprawdzić wymagania obowiązujące w danym kraju/regionie.
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Biosolve™

PLUS 
Wielofunkcyjny, wysokowydajny
środek czyszczący najwyższej jakości

Skład

Mieszanina silnie zasadowych niejonowych i amfoterycz-
nych środków powierzchniowo-czynnych w wodnym
roztworze zawierająca sekwestrant zapewniający wyjątko-
wą skuteczność nawet przy zastosowaniu twardej wody.

Skuteczna formuła alkaliczna

Skuteczna formuła alkaliczna wielofunkcyjnego wysoko- 
wydajnego środka czyszczącego Biosolve™ PLUS została 
opracowana specjalnie w celu szybkiej eliminacji trudnych 
do usunięcia zanieczyszczeń organicznych, w szcze-
gólności tłuszczów i smarów, z powierzchni budynków 
przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich, budynków 
gospodarstwa rolnego oraz sprzętu.

Środek opracowany w celu uzupełnienia
nowoczesnych technologii dezynfekcji

Zgodnie z podjętym przez firmę LANXESS zobowiązaniem
do dostarczania produktów zrównoważonych ekologicznie
formuła środka Biosolve™ PLUS została opracowana  
z zastosowaniem substancji aktywnych starannie dobra- 
nych pod kątem profilu środowiskowego, obejmującego 
m.in. biodegradowalność. Formuła ta jest zgodna z wy-
maganiami w zakresie biodegradowalności określonymi 
przez Unię Europejską w rozporządzeniu w sprawie  
detergentów (648/2004/WE).

Instrukcja użycia
Natryskiwanie 

Przygotować roztwór roboczy środka Biosolve™ PLUS 
o stężeniu od 0,25 do 1% (rozcieńczenie od 1:400 do 
1:100) lub ustawić urządzenie dozujące tak, aby otrzy-
mać pożądane rozcieńczenie (w warunkach znacznego 
zabrudzenia niezbędne mogą okazać się wyższe stę- 
żenia). Nanieść roztwór drogą rozpylania na wszystkie 
powierzchnie przy użyciu opryskiwacza niskociśnie-
niowego w dawce 500 ml/m2. Użycie gorącej wody 
(60–65°C) zwiększy skuteczność środka, zwłaszcza
w przypadku znacznego zatłuszczenia. Należy zapewnić
co najmniej 20-minutowy (nie dopuścić do wyschnięcia) 
kontakt środka z powierzchniami przed dokładnym 
spłukaniem ich czystą wodą.

Spienianie

Przygotować roztwór roboczy środka Biosolve™ PLUS 
o stężeniu od 0,5 do 2% (rozcieńczenie od 1:200 do 
1:50) lub ustawić urządzenie dozujące tak, aby otrzymać 
pożądane rozcieńczenie (w warunkach znacznego za-
brudzenia niezbędne mogą okazać się wyższe stężenia). 
Przy użyciu urządzenia spieniającego nanieść preparat 
Biosolve™ PLUS na wszystkie powierzchnie w dawce  
250 ml/m2. Należy zapewnić co najmniej 20-minutowy 
kontakt środka z powierzchniami przed dokładnym 
spłukaniem ich czystą wodą pod wysokim ciśnieniem.

Najwyższej klasy formuła myjąca i odtłuszczająca o wysokim
poziomie alkaliczności. Doskonałe właściwości w zakresie  
pienienia, zaprojektowane z myślą o usuwaniu uporczywych, 
zaschniętych złogów materii organicznej w gospodarstwach.
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S

virkon.com

Silnie działający środek dezynfekcyjny
o szerokim spektrum działania 

Opracowany przez naukowców preparat Virkon™ S jest jest skutecznym 
środkiem spełniającym normy w zakresie bioasekuracji.
Nie jest zatem zaskoczeniem, 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
w zakresie zwalczania chorób w sytuacjach nadzwyczajnych. 

zabija ponad 500 szczepów wirusów,  
bakterii i grzybów

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

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

Udowodniono, że środek:



16

Złoty standard w zakresie dezynfekcji obuwia  
dzięki dużej szybkości działania bójczego

Niezależne badania terenowe wykazały niewystarczające 
działanie wielu rodzajów środków do dezynfekcji obuwia  
z powodu długiego czasu potrzebnego do działania bój-
czego. Badacze z Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana 
w Stanach Zjednoczonych porównali skuteczność środków 
dezynfekcyjnych sześciu wiodących grup chemicznych. 
Kiedy jednak przebadano środek Virkon™ S w zbliżonych 
warunkach, skuteczną dezynfekcję stwierdzono po za-
nurzeniu obuwia w preparacie już po 30 sekundach.2 
Badanie to potwierdziło, że Virkon™ S zapewnia doskonałą 
szybkość działania bójczego w niskich temperaturach 
oraz w obecności zanieczyszczeń organicznych.

Bezpieczeństwo biologiczne 
w jednym opakowaniu

Virkon™ S to wygodny preparat zapewniający 
bezpieczeństwo biologiczne w szerokim  
zakresie zastosowań:

 Maty dezynfekcyjne 

 Pojemniki do dezynfekcji obuwia  

Powierzchnie

Sprzęt

Środki transportu

Dezynfekcja powietrza

Systemy zaopatrzenia w wodę
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Choroba świń/związane schorzenie Czynnik chorobotwórczy Stopień rozcieńczenia Czas kontaktu (min)

Pleuropneumonia Actinobacillus pleuropneumoniae 1:100 10

Zatrucie pokarmowe u ludzi Bacillus cereus 1:100 10

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa Bordetella bronchiseptica 1:100 10

Spirochetoza jelit Brachyspira hyodysenteriae 1:3333 10

Poronienia Brucella abortus 1:100 10

Choroba świń Rodzina wirusów Stopień rozcieńczenia Czas kontaktu (min)

Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS) Arterivirus 1:600  
1:200

10  
1

Afrykański pomór świń (ASF) Asfarviridae 1:800 30

Poodsadzeniowy wielonarządowy zespół 
 wyniszczający (PMWS)  
Świńskie zapalenie skóry i zespół nefropatii (PDNS) 
Cirkowirus świń typu 2 (PCV2)

Circoviridae 1:200 10

Wirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (TGE) Coronaviridae 1:100 10

Klasyczny pomór świń (CSF) Flaviviridae 1:150 30

Choroba Aujeszkiego Herpesviridae 1:100 1

Grypa świń (H1N1) Orthomyxoviridae 1:200 1

Pryszczyca (FMD) (zatwierdzenie DEFRA) 
Pryszczyca (FMD)

Picornaviridae 1:1300
1:200

30 
1

Choroba pęcherzykowa świń (SVD)  
(zatwierdzenie DEFRA)

Picornaviridae 1:200 30

Wirus epidemicznej biegunki świń (PEDv) 
Wirus epidemicznej biegunki świń (PEDv)

Coronaviridae 1:600 
1:200

10 
1
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Picornaviridae 1:200 30
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Wirus epidemicznej biegunki świń (PEDv)

Coronaviridae 1:600 
1:200

10 
1

Dane dotyczące aktywności bakteriobójczej

Udowodnione szerokie spektrum
skuteczności na ponad 500 patogenów.
Normy europejskie rejestrowania produktów biobójczych w obszarze weterynaryjnym, 
obejmują badania skuteczności wirusobójczej wobec jednego wskaźnikowego 
wirusa (ECBO) a bakteriobójczej wobec czterech referencyjnych bakterii.

Przykładowe dane dotyczące aktywności wirusobójczej
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Choroba świń/związane schorzenie Czynnik chorobotwórczy Stopień 
rozcieńczenia

Czas kontaktu (min)

Zatrucie pokarmowe u ludzi Campylobacter coli 
Campylobacter jejuni 
Campylobacter jejuni 
Campylobacter pyloridis

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

5 
5 
30 
10

Martwicowe zapalenie jelit Clostridium perfringens 1:100 10

Zapalenie skóry Dermatophilus congolensis 1:100 10

Posocznica Erysipelothrix rhusiopathiae 1:100  10  

Biegunka, obrzęk Escherichia coli 1:200  5 

Różne infekcje u ludzi E. coli szczep ESBL 1:100 10

Zatrucie pokarmowe u ludzi Escherichia coli O157:H7 1:100 5

Posocznica, choroba układu oddechowego Haemophilus somnus 1:100 10

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

Klebsiella pneumoniae 1:100 10

Różne infekcje u ludzi Klebsiella pneumoniae szczep ESBL 1:100 10

Rozrostowe zapalenie jelit Lawsonia intracellularis 1:100 30

Poronienie, posocznica, zapalenie mózgu, 
zatrucie pokarmowe u ludzi

Listeria monocytogenes 1:100  10 

Zapalenie błon surowiczych Mycoplasma hyorhinis 1:800 5

Zakażenia związane z rozrostowym zapaleniem jelit Pasteurella haemolytica 1:100 10

Zapalenie płuc, zakaźne zanikowe zapalenie nosa Pasteurella multocida 1:100  10 

Zakażenia wtórne, współzakażenia wirusem PCV2 Proteus mirabilis 1:100 5

Zakażenie układu oddechowego Pseudomonas aeruginosa 1:200  5

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

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

10  
5 
30  
30  
30  
30  
30

Zapalenie jelit, posocznica, zatrucie pokarmowe  
u ludzi

Salmonella typhimurium DT104 1:200 30

Zakażenia u ludzi Staphylococcus aureus (MRSA u świń) 1:100 30

Botriomykoza Staphylococcus aureus 1:100 0.5

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

Streptococcus suis 1:400 30

Dane dotyczące aktywności bakteriobójczej

Określone zastosowania i zarejestrowane zastrzeżenia w odniesieniu do środka Virkon™ S mogą różnić się w poszczególnych krajach. 

Aby sprawdzić zatwierdzone sposoby użycia środka w danym kraju, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą LANXESS.
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Antec International Limited
LANXESS Material Protection Products
Windham Road, Chilton Industrial Estate, 

Wielka Brytania

Tel. +44 (0)1787 377305
biosecurity@lanxess.com
virkon.com
lanxess.com
 

Piśmiennictwo
1.  Amass SF et al. J Swine Health Prod 2000; 8:169–173.

2.  Amass SF et al. ™  S, as a boot-bath disinfectant.  
J Swine Health Prod 2001;9(3):121–123.

Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje 
dotyczące produktu.

Piśmiennictwo
1. Amass SF et al. Evaluating the efficacy of boot baths in biosecurity protocols. J Swine Health Prod 2000; 8:169–173.

2. Amass SF et al. Evaluation of the efficacy of a peroxygen compound, Virkon™ S, as a boot-bath disinfectant.
    J Swine Health Prod 2001;9(3):121–123.

Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytać etykietę
i informacje dotyczące produktu.

Antec International Limited
LANXESS Material Protection Products
Windham Road, Chilton Industrial Estate, 

United Kingdom

Tel. +44 (0)1787 377305
biosecurity@lanxess.com
virkon.com
lanxess.com

Dystrybutor:
Bayer Sp. z o.o., Dział Weterynaryjny,
Al. Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa,
tel. 22 572 36 52, fax 22 572 36 53,
www.weterynaria.bayer.com.pl



środków transportu, powietrza i systemów zaopatrzenia w wodę. 

Przeznaczony do mat dezynfekcyjnych i pojemników do dezynfekcji obuwia.

10 powodów, dla których należy wybrać 
środek VirkonTM S do bioasekuracji 
w hodowlach trzody chlewnej.
1. Virkon

zarówno w rutynowej dezynfekcji jak i w nagłych wypadkach

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

3. 

4.
 

5. W niezależnych badaniach terenowych udowodniono, że preparat wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu 

1% roztwór Virkon S zachowuje aktywnosć bójczą do 7 dni bez kontaktu z materią organiczną 

wirusów stanowiących najpoważniejsze zagrożenie dla zwierząt gospodarskich

6. Brak potrzeby naprzemiennego stosowania Virkonu S z innymi środkami do dezynfekcji. Potwierdzono, że środek 
obniża potencjalną infekcyjność opornych superszczepów Salmonella 

 
7. Wyższy poziom bezpieczeństwa osób stosujących środek; można go rozpylać w obecności zwierząt

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

9. Łatwość przechowywania i transportu 

10.
 

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

Silnie działający środek dezynfekcyjny 
o szerokim spektrum aktywności wirusobójczej

S
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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 
organicznych1

Silnie działający środek dezynfekcyjny
o szerokim spektrum aktywności wirusobójczej
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