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Účel použití – typ 3:
Koncentrovaný kapalný dezinfekční prostředek IVASAN Pets 
slouží k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů 
a lékařského vybavení ve veterinárních ambulancích, 
veterinárních hospitalizačních zařízeních a veřejných 
prostorách, v nichž předchází vzniku nákaz vyvolaných viry, 
bakteriemi a plísněmi a brání jejich šíření.
Účinná látka: alkyl (C12-16) benzyl (dimethyl)amonium-
chloridy – 0,15 g/100 g 
Pomocná látka: PHMG - polyhexamethylen 
guanidinhydrochlorid 
Návod na použití a dávkování: Aplikace je možná nanášením 
kartáčem, mopem nebo hadrem, přístrojem tvořícím mlhu, 
nástřikem, umytím nebo ponořením. Přípravek lze použít 
nejen při ruční, ale také při strojové dezinfekci (WAP). Prostory 
po aplikaci není nutné větrat. Roztok získáte naředěním 
30 – 50 ml koncentrátu v 1 litru vody.
Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím 
si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace 
o přípravku. Přípravek připravujte v souladu s pokyny 
uvedenými v návodu. Nemíchejte s dalšími dezinfekčními 
přípravky. Výrobce neručí 
za škody způsobené 
nesprávným použitím.
Odstranění obalu 
a přípravku: zbytky 
přípravku a jeho obal 
zneškodněte jako 
nebezpečný odpad 
v souladu s požadavky 
zákona o odpadech. 
Zákaz opětovného 
použití obalu.

HDPE láhev 1000 ml 
Kanystr 3000 ml 

Účel použití – typ 3:
Kapalný dezinfekční prostředek účinný proti virům, bakteriím 
a plísním je určený pro potřeby veterinárních a chovatelských 
zařízení k přímému použití postřikem.
Účinná látka: alkyl (C12-16) benzyl(dimethyl)amonium-
chloridy – 0,025 g/100 g 
Pomocná látka: PHMG - polyhexamethylen 
guanidinhydrochlorid 
Návod na použití a dávkování: Nastříkejte na zapáchající 
a znečištěná místa a nechte minimálně 15 minut působit. 
Ošetřené místo není nutno po aplikaci omývat nebo jinak 
ošetřovat. V případě, že Váš čtyřnohý přítel znečistil přepravku 
nebo pelíšek, je dobré je před samotným mytím a praním 
nastříkat přípravkem IVASAN Spray a nechat působit alespoň 
po dobu patnácti minut. Tento způsob aplikace zajistí 
stoprocentní čistotu bez zápachu. 
Upozornění: Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. Přípravek připravujte v souladu 

s pokyny uvedenými 
v návodu. Nemíchejte 

s dalšími dezinfekčními 
přípravky. Výrobce neručí 

za škody způsobené 
nesprávným použitím.
Odstranění obalu a přípravku: 
zbytky přípravku a jeho obal 
zneškodněte jako nebezpečný 
odpad v souladu s požadavky 
zákona o odpadech. Zákaz 
opětovného použití obalu.
Datum výroby a číslo šarže 
Uvedeno na obalu
Spotřebujte do 24 měsíců 
od data uvedeného na obalu

Balení
500 ml 

Určeno k dezinfekci povrchů, 
ploch a předmětů



ZPŮSOB APLIKACE

 Použití Způsob aplikace Doba působení

 Dezinfekce klecí, toalet, akvárií  IVASAN Spray – přímý postřik Do zaschnutí  

 a jiných pøíbytkù pro zvíøata  

 Dezinfekce hraček, vodítek,  Omytí 3% roztokem IVASAN Pets   30 minut nebo 

 kartáčů, misek 30 ml/1 litr vody nebo ponoření do roztoku,   do zaschnutí

  případně postřikem IVASANEM Pets 

 Dezinfekce podlah, stěn kotců,  IVASAN Spray – přímý postřik nebo omytí 30 minut nebo

 voliér, budek  3% roztokem IVASAN Pets 30 ml/1 litr vody, do zaschnutí

  také pomocí vysokotlakého čističe 

 Závěrečná dezinfekce při  IVASAN Spray – přímý postřik  Do zaschnutí

 výskytu infekce,  nebo omytí 5% roztokem IVASAN Pets 

 dezinfekce podlah  50 ml/1 litr vody

a ploch v prostorách karantény

 Dezinfekce stolů při posuzování  IVASAN Spray – přímý postřik 15 minut nebo

 na výstavách, dezinfekce  do zaschnutí

  prostoru úpraven psů

 Dezinfekce textilu – deky, IVASAN Spray přímý postřik nebo lze přidat  Minimálně 30 minut, 

 oblečky, matrace, pelíšky... k praní 20 ml IVASAN Pets na 1 litr nebo  podle intenzity 

  dávkujeme do automatické pračky 300 ml  znečištění

  IVASAN Pets

 Dezinfekce umyvadel, dřezů  IVASAN Spray přímý postřik 15 minut nebo

   do zaschnutí

 Odstranění zápachu    IVASAN Spray přímý postřik 15 minut nebo

 ze znečištěné srsti nebo peří  do zaschnutí

 Odstranění plísní ze stěn IVASAN Spray přímý postřik (200-250 ml/m2) Do zaschnutí, 

 a předmětů IVASAN Pets 100 ml na jeden litr  neoplachuje se 

  doplněné vody



Účinně vydezinfikuje 
chovatelské potřeby, 
včetně misek 
a napaječek

IVASAN Spray se nemusí ředit, je 

již připraven k okamžité aplikaci 

postřikem. Pracovní roztok 

přípravku IVASAN Pets se připraví 

naředěním 0,3 litru přípravku 

v 10 litrech vody, přičemž teplota 

vody neovlivňuje účinek prostředku

Přípravek po přidání 
k pracímu prostředku 
šetrně a účinně 
dezinfikuje textil 

Přípravek IVASAN Pets lze přidat 

k praní v dávce  20 ml na 1 litr vody 

nebo dávkujeme do automatické 

pračky 300 ml IVASAN Pets, 

a to při jakékoliv teplotě 

V Y S O C E  Ú Č I N N É



Nemění barvy

Roztok a spray se může použít na materiály z plastu, textilu, 

vlny, kovu, gumy apod, které neleptá a nemění jejich barvu

Odstraňuje 
zápach z toalet

Přípravky velmi účinně 

odstraňují zápach, 

proto je vhodné je 

použít k dezinfekci 

ploch a předmětů 

znečištěných močí nebo 

trusem, k dezinfekci 

toalet, voliér a terárií

Nedráždí 
citlivou kůži 
V používaných 

koncentracích roztok kůži 

ani sliznice nedráždí, 

nezpůsobuje slzení, 

slinění nebo kožní reakce

Nezanechává 
skvrny 

Přípravky se nemusí 

oplachovat, protože 

nezanechávají na 

ošetřeném materiálu 

a srsti skvrny.

N E D R Á Ž D Í  K Ů Ž I  A  S L I Z N I C E



Ani citlivé 
smysly zvířat 
IVASAN 
nezachytí 

Přípravky nezapáchají 

a jsou neprůhledné, 

jejich aplikace 

v prostředí a na 

předměty a plochy 

zvířata nestresuje 

a pro lidi je snadná 

a příjemná.

Může se bez obav použít 
za přítomnosti zvířat i lidí

Jelikož jsou přípravky nedráždivé, neleptají 

a nezapáchají, mohou se používat za přítomnosti 

zvířat i lidí 

Použití není omezeno 
druhem zvířat, i pro citlivé 
exotické druhy je šetrný

Možnost použití přípravků je ověřena také 

u citlivých exotických savců, ptáků a plazů. 

Chovatelé je mohou použít k dezinfekci 

terárií, voliér, bazénů, budek, krmítek 

a napáječek formou postřiku nebo omytí. 

Neohrozí zdraví 
mláďat

Přípravky lze použít k dezinfekci 

poroden a chovatelských pomůcek 

v prostředí odchovávaných mláďat 

bez omezení věku

Velmi účinně odstraní patogeny z domácnosti 
obývané společně lidmi a zvířaty 

Pravidelné používání těchto vysoce účinných přípravků zaručí 

nadstandardní úroveň hygieny domácnosti a chovných zařízení 

a spolehlivě ochrání zdraví zvířat i lidí   

D L O U H O T R V A J Í C Í  E F E K T D O S T U P N É  A  Š E T R N É



Bioveta, a. s.
Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

tel.: 517 318 604, e-mail: prodejna@bioveta.cz

http://www.biovetapets.cz
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