DEZOSORB
SKUTECZNA SUCHA DEZYNFEKCJA W NAJNIŻSZEJ CENIE

DEZOSORB jest preparatem weterynaryjno-zoohigienicznym, w postaci proszku, przeznaczonym dla
wszystkich gatunków zwierząt, służący do osuszania, dezodoryzacji i sanityzacji budynków inwentarskich
oraz miejsc przebywania zwierząt (kojce, klatki, stanowiska porodowe, wybiegi a także sprzętu
zootechnicznego i środków transportu zwierząt).

DEZOSORB zawiera naturalne składniki mineralne o działaniu sorbcyjnym, termoizolacyjnym i
higroskopijnym. Preparat poprawia mikroklimat pomieszczeń inwentarskich poprzez redukcję amoniaku i
osuszanie powierzchni budynków i sprzętu.
Preparat jest przyjazny dla środowiska i zwierząt w nim przebywających.
DEZOSORB zmniejsza rozwój mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby) oraz form młodocianych
ektopasożytów (w tym m.in. much) w sanityzowanych pomieszczeniach.

Zalety stosowania preparatu:
- utrzymuje czyste, suche i higieniczne podłoże (beton, maty, deski, ruszta)
- zapewnia komfort i higienę legowiska dla zwierząt
- przyspiesza gojenie ran (pokastracyjnych moszny, sutków maciory, ogonków i pępowiny)
- zapobiega otarciom naskórka (nadgarstki)
- ogranicza ilość amoniaku, metanu i siarkowodoru w pomieszczeniach
- zmniejsza oddawanie ciepła przez skórę (nie przewodzi ciepła i zmniejsza wilgoć)
Stosowanie preparatu prowadzi do:
- redukcji strat w produkcji zwierzęcej (zachorowania, upadki)
- ograniczenia zakażeń przyrannych (aseptyka i osuszanie rany)
- zmniejszenia agresywności loch (ograniczona emisja amoniaku), spokojniejsze prosięta, wzmożona pamięć zapachowa loch i
prosiąt
- poprawy efektywności szczepień loch przed porodem (prosięta bardziej żywotne wypiją więcej i szybciej pierwszej porcji siary)
- redukcja kosztów leczenia zwierząt (mniej zakażeń przyrannych i amoniaku, a więcej przeciwciał pobranych z siarą, zachowanie
rezerw glukozy)
- wydłużenia czasu użytkowania ściółki (wiązanie wilgoci, moczu, kału oraz mocznika)
- zmniejszenie zachorowań (płuc, macicy, wymienia, agalakcji, zakażenia sutków, dróg moczopłciowych, kończyn)
- eliminacji kanibalizmu zwierząt (mniej amoniaku, wilgoci i zakażonych ran)
- ograniczenia przygnieceń prosiąt przez lochy (żywotne prosięta)
Praktyczne stosowanie preparatu DEZOSORB na fermach:
Miejsca przebywania zwierząt posypujemy równomiernie preparatem, dwa razy w tygodniu w ilości 50-100 gram na metr
kwadratowy (w obecności zwierząt).
Uwaga: preparat nie zawiera fosforanów, miedzi i żelaza nieorganicznego!
Termin ważności i sposób przechowywania:
Dwa lata od daty produkcji. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych workach ułożonych na
paletach.
Opakowania:
Pakowany jest w worki papierowe z wkładką PE.

Masa netto: 25 kg

Wszystkie składniki preparatu nie są obce dla środowiska naturalnego. Żaden ze składników nie jest trujący ani pojedynczo,
ani w połączeniu z innymi składnikami. Posiada neutralne pH.
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