
CHYTRÁ DEZINFEKCE

ŠETRNĚ ČISTÍ A DEZINFIKUJE 
ZVÍŘECÍ PŘÍBYTKY, PELÍŠKY I DEČKY

Kontakty: 
Produktový manažer / tel.: +420 724 806 894 
Manažer pro prodej / tel.: +420 724 806 898, +421 903 244 600 

Více informací na www.schulke.cz 

NA CHIROX SE MŮŽETE
SPOLEHNOUT!

Koně, psi, papoušci a jiní zvířecí miláčci se stali součástí našich 

životů. K odpovědnému chovatelství ovšem patří i péče o zdraví 

a kondici zvířat. Vedle výživy a veterinární pomoci je důležité 

i čištění stájí či kotců, které zlikviduje i případné nosiče nakažli-

vých nemocí, z nichž řada je přenosných i na člověka. 

Patogenními mikroorganismy přenášenými domácími zvířaty na lidi jsou 

např. bakterie salmonelly, listerie, kampylobakterie apod. Podceňovat by se 

neměla ani průjmová onemocnění domácích mazlíčků, především pokud 

jsou ve společné domácnosti s dětmi. 

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE STÁJÍ, KLECÍ, VOLIÉR, TERÁRIÍ

Proti každé nákaze, ať už je v sázce zdraví lidí nebo zvířat, je nutno 

bojovat. Ovšem léčba některých onemocnění je obtížná a někdy 

i poměrně nákladná. Proto je vhodné chránit sebe i své okolí 

preventivně.

Jednou z metod je pravidelný úklid a dezinfekce ve stájích nebo 

jiných příbytcích zvířat. Ani ty nejlepší čistící přípravky však 

nejsou schopny mikroby zničit, a tudíž je vhodné zvířecí 

příbytky a věci dezinfikovat.

POMŮCKY A PŘIKRÝVKY JE TŘEBA UDRŽOVAT V ČISTOTĚ

Pravidelné čištění, praní a dezinfekce vybavení pro zvířata by 

mělo být také samozřejmostí. Zejména v případě, že je vybavení 

společné pro více zvířat (např. sedlové dečky jezdeckých koní, 

misky, pelíšky). V kartáčích, dečkách, ale také např. v plyšových 

hračkách se nachází nejen prach a špína, ale ukrývají se tam 

i původci přenosných kožních bakteriálních onemocnění a mykóz 

(dermatofilóza, bakteriální záněty kůže a sliznic, dermatofytóza, 

kandidóza, MRSA).

Preventivní dezinfekce chrání 
zdraví zvířat a předchází nákladné 
veterinární péči. 

PROČ JE NUTNÉ
DEZINFIKOVAT CHIROXEM?

ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

www.CHIROX.eu

CHIROX NEMÁ toxické účinky 
a NENÍ nebezpečný pro životní prostředí.

Nedráždí pokožku. 

Při jeho používání se neuvolňují žádné
dráždivé výpary. Může být používán
i v přítomnosti lidí a zvířat.

Biologicky se rozkládá na látky
běžně se vyskytující v přírodě. 
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Žádejte v lékárnách, prodejnách potřeb 
pro zvířata a u veterinárních lékařů. 

E-shop:
www.chytradezinfekce.cz 
www.profarm.cz
www.lihne.cz  
 
Zakoupíte v prodejnách ZVĚROKRUH. !



CHYTRÁ DEZINFEKCE
BEZ ZÁPACHU A ODBARVOVÁNÍ

DEZINFEKCE ZVÍŘECÍCH PŘÍBYTKŮ
– stáje, psí budky, voliéry, klece, terária, kotce 
– kočičí záchodky

DEZINFEKCE TEXTILIÍ 
– ložní prádlo, deky, dečky, zvířecí pelíšky, koberce
– čalounění

DEZINFEKCE V DOMÁCNOSTECH
– kuchyňské pulty, kuchyňské náčiní, ledničky
– odpadkové koše, podlahy

DEZINFEKCE SPECIÁLNÍ
– dezinfekce pokojů, prádla a předmětů u osob
    v domácím ošetření, po nemocech apod.
– dezinfekce povrchu těla zvířat
– dezinfekce kopyt a paznehtů 

NA CO VŠECHNO
LZE CHIROX POUŽÍT?

POUŽITÍ CHIROXU

Přípravek má formu práškového koncentrátu, který se rozmíchá 

ve vlažné vodě. Pro běžnou dezinfekci doporučujeme používat  

1 % roztok (tj. 10 g přípravku do 990 ml vody). 

Předem odstraňte podestýlku a hrubé nečistoty z ploch určených 

k dezinfekci, předčistěte textilie a předměty. Roztok se aplikuje 

pomocí postřiku nebo otěru. Předměty a textilie lze přímo vložit 

do roztoku. Prostorová dezinfekce se provádí pomocí zmlžovače, 

termofogu, nebo aerogenerátoru. Aplikovaný roztok se nechá 

působit po stanovenou dobu expozice. Předměty, které mají přijít 

do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy omyjeme po době 

expozice čistou vodou.

DOSTUPNÁ BALENÍ: sáček 50 g, dóza 1 kg, kbelík 3 kg

CHIROX je práškový přípravek, který se po rozpuštění 

ve vodě používá k dezinfekci a čištění ploch, předmětů 

a pomůcek. Je vhodný také k dezinfekci textilií i kůže. 

CHIROX má výhodné vlastnosti a díky povaze svých účinných 

látek je univerzálně použitelný k dezinfekci prakticky veške-

rých materiálů. 

BEZ PACHOVÉ STOPY

NEZABARVUJE A NEODBARVUJE

UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÝ

VYSOCE ÚČINNÝ NA ŠIROKÉ SPEKTRUM 
MIKROORGANISMŮ 

CHIROX
Účel použití 

Dávkování

1 sáček do: % g/l

Dezinfekce ploch a předmětů 
v chovech zvířat a veterinární praxi 

5 l vody 1% 10 g/l  30 min

Dezinfekce ploch a předmětů 
v potravinářství a obecné praxi

2,5 l vody 2% 20 g/l 30 min

Speciální dezinfekce  
(riziko infekce / vysoká zátěž)

1,6 l vody  3% 30 g/l 60 min

Používejte biocidní přípravky bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 

BEZ
CHLÓRU


