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Reinigt en desinfecteert in één stap 
Helpt bij het creëren van een gezonder leefmillieu

Vriendelijk voor mens, dier en milieu
Geschikt voor zowel oppervlakte als luchtdesinfectie

Uiterst geschikt voor het reinigen en ontsmetten 
van stallen, trailers en paardenuitrusting

Krachtig en effectief gebleken uit vele onafhankelijke onderzoeken gedaan 
bij alle virustypen die bij mens, dier en plant kunnen voorkomen

®Gebruik Virkon S als onderdeel van uw Biosecurity programma

Het ultieme
paarden
desinfectiemiddel



of door middel van oppervlakken, apparatuur,voertuigen of mensen die besmet kunnen zijn door zieke dieren.

bieden tegen het brede scala van ziekteverwekkende organismen die paarden bedreigen.

bacteriële en schimmelinfecties welke ziektes kunnen veroorzaken bij paarden.

Hoe paardenziekten zich verspreiden

Hoe we de verspreiding van besmettelijke ziektes kunnen voorkomen

Stallen

●    Verwijder alle apparatuur(voerbakken, drinkbakken etc).

●    Verwijder al het organische materiaal (modder en vuil strooisel) door te schrapen of vegen(uitmesten).
®●    Met behup van een hogedrukreiniger, rugspuit of gieter alle oppervlakken desinfecteren met Virkon S-

        oplossing(1%).

●    L aat oppervlakken goed drogen voor het opnieuw instrooien en herinrichten.

Voerbakken, drinkers en andere apparatuur
®●    Spoel drinkers, voerbakken en andere apperatuur met VirkonS-oplossing(1%) tot het zichtbaar schoon is,

         en laat het gedurende 10 minuten inweken.

●    Spoel grondig met schoon water, daarna laten drogen.

Paardentrailer Desinfectie(om te voorkomen dat ziekten zich verspreiden via transport)

●    Verwijder al het organische materiaal(modder en vuil strooisel) aan de binnenzijde van de paardentrailer en

         rond de wielen, wielkasten, spatborden en het chassis van de trailer met behulp van een harde borstel of

         hogedrukreiniger op een daarvoor geschikte spuitplaats.

●    Werk van boven naar beneden en van binnen naar buiten, desinfecteer alle oppervlakken met behulp van een
®         hogedrukreiniger, rugspuit of gieter. Gebruik Virkon S aan een oplossing van 1%(1:100), laat het 10 minuten

         daarna grondig naspoelen met schoon water.

Lucht-desinfectie
®Besmetting kan overgebracht worden via stofdeeltjes of via de luchtwegen door inademen. Virkon S kan worden  

gebruikt als lucht-desinfectant om ziekteverwekkende organismen uit te schakelen. 
®Gebruik een rugspuit of hogedrukreiniger, op een lage druk en spray dagelijks Virkon S-oplossing (0,5%) in de stal.

Uitwendig gebruik
®Virkon S kan worden gebruikt als een reiniginsmiddel.

®Was met een 1%-oplossing Virkon S, dit kan de kans op huidproblemen veroorzaakt door organismen die

verantwoordelijk zijn voor Ringworm, Mok en Droes doen afnemen.
®Gebruik een schone spons of doek om de Virkon S-oplossing aan te brengen, zorg dat de oplossing niet in de ogen,

oren of de luchtwegen van het paard komt. Laat gedurende 10 minuten inweken en spoel vervolgens grondig met

schoon water.

●   Het grootste risico op ziekte bij een paard komt via andere paarden, hetzij door middel van direct contact 

●   Vaccinatie en medicatie zijn belangrijk, maar geen van beide kan een complete, effectieve en economische

®●   VirkonS is het ultieme paarden-desinfectiemiddel, het is bewezen effectief tegen virale,

Hoe een 1:100(1%) oplossing
te mak

®en met Virkon S

Hoe een 1:200(0,5%) oplossing
te mak

®en met Virkon S

Het ultieme 
paarden-
desinfectiemiddel

®Virkon S - Zeer effectief tegen o.a de volgende paardenziekten

®Virkon S is verkrijgbaar in:

Tel: +31 (0)6 53815336

Fax: +31 (0)493 491814

Someren, Nederland

info@biosecurity.nl

www.biosecurity.nlBacteriële ziekten

Schimmelinfecties

Veroorzakende organismen               Virale ziekten 

5 liter                                    50 gram

1 liter                                    10 gram

10 liter                                  100 gram

1 liter                                     5 gram

5 liter                                     25 gram

10 liter                                   50 gram

®
Virkon  S is een product van: DuPont 
Animal Health Solutions.

®Virkon S 10 KG
®Virkon S  5 KG     
®Virkon S 1 KG
®Virkon S 500 Gram
®Virkon S 50 gram sachets    

Reovirus (Orbivirus)
Equine Arteritis Virus
Equine herpes virus (EHV1)
Equine herpes virus (EHV3) 
Papova Virus
Retrovirus (EIA-virus)
Adenovirus
Orthomyxovirus

Afrikaanse paardenpest
Equine Viral Arteritis (EVA)
Rhinopneumonie
Exanthema coitale
Equine Papilloma Virus (wrattenvirus)
Equine infectieuze anemie (moeraskoorts)
Adenovirus respiratory disease
Paardengriep

Clostridia sp.
Salmonella sp.
E.coli
Streptococcus equi
Taylorella equigenitalis (CEM)
Klebsiella pneumoniae &
            Pseudomonas aeruginosa
Dermatophilus congolensis
Verschillende bacteriën vooral       

Dermatophilus congolensis 
en Staphylococcus aureus  

MRSA

Clostridium-diarree
salmonellose
Colibacillose
Droes
Besmettelijke Equine Metritis
Overige bacteriële endometritis

Dermatophilosis (Rain rot)
Mok

Trichophyton spp. Microsporum spp. Ringworm (Dermatophytosis)

®


