
DEZI JODIN +
Kapalný přípravek k ošetření a dezinfekci struků.

Přípravek je určen pouze pro profesionální použití.

ÚČINNÉ LÁTKY:    Jód-polyvinylpyrrolidon < 30 g/kg ES (nemá -polymer)  
Kyselina mléčná           < 3 g/kg ES (201-196-2)

SEZNAM LÁTEK:   Jód-polyvinylpyrrolidon < 3%,
                              Ethoxylované alkoholy C12-C15 < 5 %, 

                           Kyselina mléčná < 0,3 %.
HLAVNÍ SKUPINA:   dezinfekční přípravky  

pro všeobecné použití
TYP PŘÍPRAVKU:  biocidní přípravky  

pro veterinární hygienu
ČÍSLO POVOLENÍ:  oznámeno dle § 35 zák.č.120/2002 Sb.
SPEKTRUM ÚČINNOSTI: baktericidní

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102  uchovávejte mimo dosah dětí.
P264  po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ  
několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasa-
zeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 přetrvává-li podráždění 
očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Návod k použití: Přípravek se neředí. 
Po dojení se struky namočí do dezinfektoru  

s obsahem DEZI JODIN+. Po aplikaci se neumý-
vá .PŘED VLASTNÍM DOJENÍM JE NUTNÉ ZBYTKY 

PŘÍPRAVKU ZCELA ODTRANIT ZE STRUKŮ.

Přímé a nepřímé účinky: Nejsou známy nepříznivé účinky pro 
zdraví člověka a pro životní prostředí. Lze předpokládat lokální 
dráždící účinky u zvláště citlivých osob.
První pomoc: Při zasažení očí: Ihned vymývat min. 10 minut ši-
roce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod 
víčka. Zajistit lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Postiženou po-
kožku omýt vodou a mýdlem, důkladně opláchnout. Následně ošetřit 
vhodným ochranným krémem. Při následných nebo přetrvávajících 
potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při vdechnutí: Postiženého 
okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Při následných nebo přetr-
vávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: Vyplách-
nout ústa pitnou vodou, potom vypít cca ½ l vody. Nevyvolávat zvra-
cení. Postiženého uložit v teple a klidu. Umožnit přívod čerstvého 
vzduchu k postiženému. Zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
Zneškodnění přípravku a obalu: Nepoužitý přípravek: Odpad  

21 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky. Nevyčištěné 
obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
Ochrana životního prostředí: Zabránit úniku do kanali-

zace a do povrchových a spodních vod.  Při vniknutí 
do kanalizace nebo vodního toku informovat pří-

slušné orgány. Zásah muže být proveden pouze 
kvalifikovaným personálem. Odstranit co nej-

rychleji nevhodné látky.
Skladování: Skladujte v původních oba-
lech v suchých a čistých skladech oddě-

leně od potravin a krmiv, při teplotě 0 až 
+25 °C. Je nutné jej chránit před slunečním 

světlem a uchovávat v temnu.
Doba použitelnosti: 12 měsíců v původním uza- 

vřeném obalu.
Výrobce: Elagro s.r.o., 592 11 Velká Losenice 8

  tel./fax: +420 566 666 243 / +420 566 666 243
  e-mail: elagro@centrum.czHmotnost:       15 kg    25 kg      50 kg    200 kg 

Varování
 

Spotřebujte do:

Číslo šarže:


