KRKA
ECOCID Advanced
Ecocid Advanced ir ļoti aktīvs plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis drošai un efektīvai
aizsardzībai pret vīrusiem, baktērijām, baktēriju sporām, rauga sēnītēm un sēnītēm.
Ūdenī šķīstošs pulveris dezinfekcijai
Dezinfekcijas līdzeklis
Veterinārs sanitārs biocīds līdzeklis
Iepakojums: 50 g (1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg)

Sastāvs
Tetraacetiletilēndiamīns (TAED)

>300 mg/g
Nātrija perborāts, hidratēts
445,5 mg/g
Citronskābe
180,0 mg/g
Ecocid Advanced biocīdā iedarbība ir balstīta uz ūdens šķīdumā no prekursoriem radušās
peretiķskābes izdalīšanos.

Bīstamība
Kaitīgs norijot.
Rada nopietnus acu bojājumus.
Toksisks ieelpojot.
Var kairināt elpceļus.
Var kaitēt nedzimušam bērnam. Iespējama nelabvēlīga ietekme uz auglību.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Pirms lietošanas izlasīt marķējumu.
Nelietot, kamēr nav izlasīti un izprasti visi ar drošību saistītie piesardzības pasākumi.
Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/izsmidzinājuma ieelpošanas.
Valkāt aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu aizsarglīdzekļus/sejas aizsarglīdzekļus.
SASKARE AR ACĪM: skalot uzmanīgi ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir
ievietotas un viegli izņemamas. Turpināt skalošanu.
IEELPOŠANA: ja elpošana ir apgrūtināta, nogādāt cietušo svaigā gaisā un mierīgi novietot pozā, kurā
ir ērti elpot.
ZINĀMA VAI IESPĒJAMA IEDARBĪBA: meklēt medicīnisku palīdzību.
Tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem:

- 112
- (+371) 67042473 (Valsts toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centra diennakts
tālrunis).
Ar izstrādājuma atlikušo daļu un iepakojumu rīkoties saskaņā ar noteikumiem par rīcību ar
atkritumiem.
Nominālā masa: 50 g (1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg)
Drīkst lietot vienīgi speciālisti.
Lietojiet biocīdos līdzekļus drošā veidā.
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par izstrādājumu.
Ecocid Advanced darba šķīdumu lieto izsmidzinātā veidā, miglas veidā vai tvertnē. Virsmu un
aprīkojuma vispārējai dezinfekcijai pagatavojiet 0,5 - 1% Ecocid Advanced šķīdumu. Lai veiktu
dezinfekciju gadījumos, kad notikusi inficēšanās ar sēnītēm, izmantojiet 3,5% darba šķīdumu (35 g/l).
Lai pagatavotu 1% darba šķīdumu, izšķīdiniet 10 g pulvera 1 l ūdens; lai pagatavotu 0,5% darba
šķīdumu, izšķīdiniet 5 g pulvera 1 l ūdens.
Ecocid Advanced 1% darba šķīdumā peroksietiķskābes koncentrācija ir no 0,05% līdz 0,24%.
Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 30°C un bērniem nepieejamā vietā.
Sargāt no mitruma un uzliesmojošiem materiāliem. Uzglabāšanas laikā izstrādājums nedrīkst nonākt
saskarē ar ūdeni.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, kurš atbild par sērijas izlaidi
KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovēnija
Tālr.: +386 7 331 21 11
Fakss: +386 7 332 15 37

Lietošanas instrukcijas teksts
ECOCID Advanced
Ūdenī šķīstošs pulveris dezinfekcijai
Dezinfekcijas līdzeklis
Veterinārs sanitārs biocīds līdzeklis
Norādījumi par lietošanu
Ecocid Advanced ir ļoti aktīvs plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis drošai un efektīvai aizsardzībai
pret vīrusiem, baktērijām, baktēriju sporām, rauga sēnītēm un sēnītēm. Ecocid Advanced biocīdā
iedarbība ir balstīta uz ūdens šķīdumā no prekursoriem radušās peretiķskābes izdalīšanos.
Labo drošuma īpašību un plašā darbības spektra dēļ to var lietot dažādiem mērķiem veterinārās
iestādēs (visu virsmu, aprīkojuma un instrumentu dezinfekcijai, kad nepieciešama droša un efektīva
vīrusu, baktēriju un sēnīšu iznīcināšana); pastāvīgai vai īslaicīgai dzīvnieku izmitināšanai vai
turēšanai izmantoto telpu (piemēram, staļļu, lopu tirdzniecības vietu, lopkautuvju) un papildtelpu
(piemēram, barības sagatavošanas un/vai glabāšanas telpu) dezinfekcijai; transportlīdzekļu
dezinfekcijai.
Ecocid Advanced darba šķīdumu lieto izsmidzinātā veidā, miglas veidā vai tvertnē. Notīrītu virsmu
un aprīkojuma vispārējai dezinfekcijai pagatavojiet 0,5 - 1% Ecocid Advanced šķīdumu. Lai
veiktu dezinfekciju gadījumos, kad notikusi inficēšanās ar sēnītēm, izmantojiet 3,5% darba šķīdumu
(35 g/l).
Darba šķīdums jāizlieto trīs dienu laikā. Pēc dažām stundām Ecocid Advanced darba šķīduma zilā
krāsa izzūd, kas neliecina par aktivitātes samazināšanos.
Lai pagatavotu 1% darba šķīdumu, izšķīdiniet 50 g paciņas saturu 5 l ūdens: lai pagatavotu 0,5% darba
šķīdumu, izšķīdiniet 50 g paciņas saturu 10 l ūdens. Lai pagatavotu lielu tilpumu darba šķīduma:
1. piepildiet piemērota tilpuma trauku ar ūdeni (ūdens daudzums ir atkarīgs no dezinfekcijai
nepieciešamā šķīduma tilpuma – skatīt tālāk tabulā);
2. mazākā traukā sagatavojiet 10% koncentrētu šķīdumu, pievienojot 100 g pulvera uz litru ūdens (ko
ņem no lielākā trauka);
3. maisiet vismaz vienu minūti un pārlejiet koncentrātu atpakaļ lielākajā traukā;
4. atkal spēcīgi maisiet vismaz vienu minūti;
5. lai sasniegtu optimālu ietekmi, pirms lietošanas ļaujiet pagatavotajam darba šķīdumam pastāvēt 3 –
5 minūtes.
Darba šķīduma 1:100 (10 g/l; 1% šķīdums) un 1:200 (5 g/l; 0,5% šķīdums) pagatavošana
Ecocid Advanced
Ūdens daudzums
Dezinficējamā
Kopējais ūdens
daudzums
koncentrēta šķīduma
virsma
daudzums lielākajā
(kg)
pagatavošanai
(m2)
traukā
(l)
(l)
1:100
1:200
1:100
1:200
100
30
0,3
0,15
3
1,5
500
150
1,5
0,75
15
7,5
1000
300
3
1,5
30
15
2500
750
7,5
3,75
75
37,5
Kopējais dezinficējamais virsmas laukums (ieskaitot sienas un griestus) = grīdas laukums x 2,5
Lietošanas mērķis
Virsmu un aprīkojuma dezinfekcija

Atšķaidījums
0,5–1:100
(0,5-1%)

Norādījumi par lietošanu
Uzklājiet darba šķīdumu uz virsmām
devā
300 ml/m2,
izmantojot
augstspiediena smidzinātāju vai kādu

citu mehānisku smidzinātāju. Pēc 10
– 30 minūtēm vai kad virsmas ir
nožuvušas, noskalojiet tās ar dzeramo
ūdeni un lietojiet tās un/vai sadzeniet
dzīvniekus atpakaļ.
Transportlīdzekļu dezinfekcija

0,5–1:100
(0,5-1%)

Uzklājiet darba šķīdumu uz virsmām,
izmantojot
augstspiediena
smidzinātāju vai kādu citu mehānisku
smidzinātāju. Lai sasniegtu optimālu
ietekmi, ļaujiet šķīdumam iedarboties
10 – 30 minūtes. Jāpievērš uzmanība,
lai šķīdums būtu uzklāts uz visām
atklātām transportlīdzekļu daļām,
piemēram, riteņiem, garenbāzes,
aizsega un šasijas.

Dzeramā ūdens sistēmu apstrāde

0,5–1:100
(0,5-1%)

Iztukšojiet galveno ūdens tvertni un
pievadsistēmu.
Iztīriet
lielākos
netīrumus, uzpildiet tvertni ar ūdeni
un pievienojiet Ecocid Advanced.
Maisiet 10 minūtes, uzpildiet sistēmu
un ļaujiet šķīdumam iedarboties 30 –
50 minūtes. Pēc tam iztukšojiet
sistēmu un izskalojiet kārtīgi ar
svaigu
dzeramo
ūdeni.
Pēc
izskalošanas uzpildiet sistēmu ar
svaigu dzeramo ūdeni.

Lietošanas mērķis
Gaisa dezinfekcija
Aukstā miglošana

Atšķaidījums
1:100*
(1%)

Norādījumi par lietošanu
Nomiglojiet tukšās telpas devā
400 ml/10 m3 gaisa, izmantojot
mehānisku miglotāju. Izmantojiet
aparātus, kas nodrošina vienveidīgu
dezinfekcijas līdzekļa izsmidzināšanu.
Veiciet tukšo telpu miglošanu; tieši
pirms to lietošanas un/vai dzīvnieku
atgriešanās kārtīgi izvēdiniet telpas.

Termiskā miglošana

1:50**
(2%)

Samaisiet 85 daļas Ecocid Advanced
(1:50) aktivētā darba šķīduma ar 15
daļām miglošanas pastiprinātāja.
Izmantojiet siltu ūdeni (35°C), kārtīgi
samaisiet un ļaujiet tam pastāvēt
30 minūtes. Izmantojot termiskās
miglošanas aparātu, nomiglojiet tukšās
telpas ar darba šķīdumu devā
340 ml/10 m3 gaisa. Turiet telpas
slēgtas vismaz divas stundas. Veiciet
tukšo telpu miglošanu; tieši pirms to
lietošanas un/vai dzīvnieku atgriešanās
kārtīgi izvēdiniet telpas.

*Darba šķīduma 1:100 (10 g/l; 1% šķīdums) pagatavošana aukstajai miglošanai
Dezinficējamais tilpums
Ecocid Advanced
Ecocid Advanced šķīduma daudzums
(m3)
daudzums
(l)
(g)
750
300
30
1000
400
40
1500
600
60
3000
1200
120
**Darba šķīduma 1:50 (20 g/l; 2% šķīduma) pagatavošana termiskai miglošanai
Dezinficējamais tilpums
Ecocid Advanced
Ecocid Advanced
(m3)
daudzums
šķīduma daudzums
(g)
(l)
750
1000
1500
3000

450
600
900
1800

19,1
25,5
38,3
76,5

Miglošanas
pastiprinātāja
daudzums
(l)
3,4
4,5
6,7
13,5

Nevēlamās blakusparādības un pirmā palīdzība
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: ja elpošana ir apgrūtināta, nogādāt cietušo svaigā gaisā un mierīgi
novietot pozā, kurā ir ērti elpot. Nodrošināt elpceļu caurlaidību, skābekļa padevi vai mākslīgo
elpināšanu, ja nepieciešams. Nekavējoties zvanīt ārstam.
JA VIELA NOKĻUVUSI UZ ĀDAS: nekavējoties novilkt kontaminēto apģērbu un apavus. Mazgāt
ādu ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. Ja nepieciešams (ja kairinājums pēc skalošanas saglabājas),
meklēt medicīnisku palīdzību. Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt kontaminēto apģērbu.
JA VIELA NOKĻUVUSI ACĪS: var izraisīt bojājumu. Izņemt kontaktlēcas un nekavējoties skalot ar
lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Skalošanas laikā acis turēt plati
atvērtas. Nekavējoties jāsniedz medicīniska palīdzība.
NORĪŠANA: var izraisīt kuņģa-zarnu trakta bojājumu; NEIZRAISĪT vemšanu; skalot muti ar lielu
daudzumu ūdens. Ja persona ir pie samaņas, tai jādzer daudz ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisku
palīdzību un paradīt ārstam iepakojumu, izstrādājuma marķējumu vai drošības datu lapu.
Rīcība ar neizlietoto izstrādājumu un iepakojumu
Ar izstrādājuma atlikušo daļu un iepakojumu rīkoties saskaņā ar noteikumiem par rīcību ar
atkritumiem.
Drošības pasākumi un citi norādījumi
Rīkojoties ar izstrādājumu, izmantot aizsargtērpu un apavus, gumijas cimdus un aizsargbrilles vai
sejas aizsargu. Nedzert, neēst un nesmēķēt darba laikā.
Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 30C un sargāt no mitruma. Glabāt
bērniem nepieejamā vietā un sargāt no uzliesmojošiem materiāliem.
Uzglabāšanas laikā izstrādājums nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni.
Pēc atvēršanas ieteicams izlietot visu Ecocid Advanced paciņas saturu.
Dezinfekcijai izmantotās ierīces (smidzinātājus, miglošanas aparātus) pēc lietošanas noskalot ar tīru
ūdeni.
Profesionālai lietošanai.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs, kurš atbild par sērijas izlaidi
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