
DioksiLEK
VODA 

Pomen kakovosti pitne vode za proizvodnjo in ustrezno zdravstveno stanje prašičev je pogosto podcenjen. Prašiči porabijo 
2-6-krat več vode kot krme; na dan je lahko spijejo tudi več kot 40 litrov. 

Brez ustrezne oskrbe s kakovostno vodo lahko trpita rast, konverzija krme in tudi slabša razmnoževalna sposobnost prašičev. 
Pomembna ni le količinska oskrba z vodo, ampak predvsem kakovost same vode.

S pitjem onesnažene vode so povezane tudi zdravstvene težave, ki vključujejo gastroenteritis, drisko, ter povezane okužbe s 
salmonelo, listerio, tifusom in kolero.

Odstranjevanje bio�lma
Učinkovito delovanje v širokem območju pH (4-10)
Nizka vsebnost železa in mangana
Brez organskih ostankov 
Brez tvorbe stranskih produktov kloriranja
Brez negativnih učinkov na živali in prehranjevalno 
verigo (ne pušča zaostankov)

Čiščenje in razkuževanje pri prašičih

BIOFILM

Vsakodnevni dodatki, ki jih živali dobijo s pitno vodo,  kot so cepiva, antibiotiki in vitamini, prispevajo k tvorbi plasti iz 
sladkorjev v napajalnem sistemu – nastane bio�lm. Bio�lm je populacija mikroorganizmov, ki živi v organizirani strukturi, v 
kateri so celice zlepljene med sabo ali prilepljene na podlago. Značilnost bio�lmskih struktur je tvorba matriksa iz zunajcelič-
nih polimernih snovi, v katerega so vključene celice. Tu so mikroorganizmi relativno dobro zaščiteni pred čistilnimi sredstvi, 
ker pa se iz tega sloja dolgoročno sproščajo škodljivi organski ostanki, bakterije in druge klice, lahko povzročajo okužbe živali 
z različnimi boleznimi. Večina čistil in razkužil, ne more prodreti v te bakterije, niti ne more razgraditi samega bio�lma. 

Številni biocidi imajo težave pri prodiranju v bio�lm zaradi polisaharidnega "lepila", ki ga izločajo bakterije, kot je npr. Pseudo-
monas, da drži bio�lm skupaj. Za razliko od večine biocidov lahko klorov dioksid učinkovito prodre v polisaharidno plast 
bio�lma, ne da bi se porabil pri reakciji z inertnimi sladkorji. To omogoča, da klorov dioksid deluje na samo bakterijo in uniči 
bio�lm.

Aktivna učinkovina DioksiLEK®a je klorov dioksid zato učinkovito očisti napajalne sisteme, bio�lm oksidira in ga razgradi. 
Rutinsko lahko izvajamo t.i. »šok dezinfekcijo«, kjer pustimo raztopino DioksiLEK®delovati vsaj 3 ure in s tem zagotovimo, 
da DioksiLEK® prodre tudi v najbolj skrite kotičke napeljave in razbije nečistoče.

LASTNOSTI DioksiLEK®a 

Uničenje organizmov v vodi in v napajalnih linijah – 
preprečitev infekcij 
Preprečitev nastajanja novih sluzi (bakterije in alge)
Kopeli za dezbariere in kopeli za razkuževanje obutve
Razkuževanje opreme in prevoznih sredstev
Razkuževanje očiščenih hlevov - zamegljevanje

PODROČJA UPORABE DioksiLEK®a  V PRAŠIČEREJI

VISOKA PROTIMIKROBNA UČINKOVITOST PROTI BAKTERIJAM, VIRUSOM, GLIVAM IN ALGAM

Prašicji reprodukcijski in respiratorni sindrom (PRRS) 

Virus epidimčne driske pri prašičih (PEDV)

Salmonella 

Escherichia coli

KAKOVOST PITNE VODE MORA BITI ENAKA TAKO ZA ČLOVEKA KOT TUDI ZA ŽIVAL!KAKOVOST PITNE VODE MORA BITI ENAKA TAKO ZA ČLOVEKA KOT TUDI ZA ŽIVAL!

(Vir: Dr.Marco Quiroz, Novus International, International Pig Topics)



+ 386 (0) 2 5413 400
+ 386 (0) 2 5413 408

DioksiLEK® je razkužilo v obliki dvokomponentnega sistema za 
hitro in enostavno pripravo raztopine klorovega dioksida na 
mestu uporabe. Učinkuje proti virusom, bakterijam, glivam in 
algam.

UPORABA IN DOZIRANJE
Zmešamo tekočo in praškasto komponento in počakamo 3 ure. 
Po treh urah je raztopina aktivirana in pripravljena za uporabo.

Biocidne pripravke uporabljajte previdno. Pred uporabo 
vedno preberite etiketo in informacijo o produktu!

Učinkovito razkuževanje 
vode, objektov in opreme!
Učinkovito razkuževanje 
vode, objektov in opreme!

Ne tvori rakotvornih 
stranskih produktov!
Ne tvori rakotvornih 
stranskih produktov!

Brez dodatnega izpiranja!Brez dodatnega izpiranja!

Okolju in ljudem prijazno!Okolju in ljudem prijazno!

DioksiLEK

UPORABA / DOZIRANJE            NAVODILO

RAZKUŽEVANJE VODE
Stalno/preventivno/kontinuirano razkuževanje vode 
za napajanje živali med turnusom: 
70 – 140 ml na 1000 L vode

Šok dezinfekcija napajalnih sistemov: 
6,5 L na 1.000 L vode

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, OPREME, PRIPOMOČKOV V 
HLEVU, RAZKUŽEVANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV
Splošno: 2-10 L na 1.000 L vode ali 20-100 ml na 10 L 
vode (nanesti 50 ml pripravljene raztopine na m2 
površine)

Hladno zamegljevanje: 
500 ml na 10 L vode za 1000 m3 volumna prostora

V napajalni sistem se lahko dozira ročno ali z dozirno črpalko. Ročno: Pripravljeno aktivira-
no raztopino DioksiLEK vmešajte v sistem tako, da je koncentracija v sistemu 0,01 %. Če je 
mogoče, poskrbite, da je dovolj mešanja. Za doziranje preko dozirne črpalke: Pripravite 
predmešanico aktivirane raztopine DioksiLEK  in vode v vedru  (70 - 140 ml na 10 L vode) 
in jo preko dozirne črpalke vmešajte v sistem v koncentraciji 1%. Največja dovoljena 
koncentracija klorovega dioksida v vodi v času dodajanja je 0,2-0,4 mg / L . V skladu z 
Uredbo o pitni vodi lahko klor dioksid ostane v pitni vodi.

V času med turnusom, ko v hlevu ni živali, se priporoča šok dezinfekcija napajalnega 
sistema. Napajalni sistem je potrebno napolniti z mešanico aktivirane raztopine DioksiLEK 
in vode. Za odstranitev bio�lmov, nečistoč pustimo delovati v sistemu vsaj 1-3 ure. Po 
pretečenem času sistem temeljito speremo s čisto vodo. 

S komercialnim razpršilcem oz. drugim razpršilcem (baterijska nahrbtna škropilnica ali 
drugo) razpršite vse površine/ opremo/ pripomočke z pripravljeno raztopino klorovega 
dioksida. Dobro razpršite po vseh pregradah in drugih vrstah opreme. Primerno tudi za 
inox, nekorozivno do materialov. Po končani aplikaciji prezračite prostore in pustite, da se 
izdelek posuši. Izdelka ni potrebno spirati.

Nanašajte z opremo za tvorbo hladnega aerosola z zelo majhnim volumnom (ULV), rotacij-
skim razpršilcem z ventilatorjem in ročnimi ali nahrbtnimi razpršilci, namenjenimi prostor-
skemu brizganju. Razpršite v zrak okoli območja, ki ga želite obdelati. Pred tretiranjem 
odstranite ljudi in živali. Pred uporabo zaprite okna in vrata ter pustite prostor zaprt vsaj 1 
uro. Izklopite vse električne naprave in klimatske naprave. Po uporabi tretirani prostor 
zračiti vsaj 4 ure ali uporabiti ventilator (s kapaciteto 1200 m³/h). Pred vstopom v tretirano 
območje se mora razpršeno sredstvo popolnoma posušiti. Preprečite vstop nezaščitenim 
ljudem in živalim v neprezračena območja. 


