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PRIVALOMA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO ŽENKLINIMO IR NAUDOJIMO 

INFORMACIJA 

 

AQUA SUPER MULTI PLUS TEAT SPRAY 

skystis 

 

Paskirtis  
3 produktų tipas. Speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo.  

 

Veiklioji medžiaga – benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio 

chloridas (CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2) – 0,9 %. 

 

Poveikis 

Veikia baktericidiškai ir mielicidiškai.  

 

Naudojimo nurodymai  

Skirtas tik profesionaliems naudotojams. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojimą 

visada perskaitykite produkto etiketę, instrukciją ir saugos duomenų lapą.  

 

Naudojimo instrukcija 

Multi plus teat spray galima naudoti purškiant automatiniais ir rankiniais purkštuvais  

• Multi Plus Teat Spray galima naudoti melžiant robotų melžimo sistemoms.  

• Multi Plus Teat Spray galima naudoti spenius mirkant mirkymo puodeliuose. 

Dezinfekcija prieš melžimą: 

1. Jei reikia, nuvalyti spenius. 

2. Klinikinio mastito nustatymui, numelžti pirmąsias čiurkšles. 

3. Apipurkšti ar pamirkyti spenius, stebėti, kad būtų apipurkšti ar suvilgyti pilnai visi 

speniai.  

4. Ekspozicijos laikas – mažiausiai 30 sekundžių.  

5. Spenių ir tešmens nusausinimui naudoti vienkartinius popierinius rankšluosčius arba 

švarias medžiagines pašluostes.  

Dezinfekcija po melžimo: 

1. Apipurkšti ar suvilgyti spenius, stebėti, kad speniai būtų pilnai padengti dezinfekciniu 

tirpalu.  

2. Leisti speniams nudžiūti. 

Dezinfekcinio tirpalo išeiga: 

Spenių purškimui: 20 ml karvei. 

Spenių vilgymui: 8 ml karvei. 

Spenių purškimo kontrolė. 

Labai svarbu užtikrinti, kad purškiamas dezinfekcinis tirpalas būtu užpurkštas tinkamai ir pilnai 

padengtų visą spenio paviršių. Purškimo efektyvumą galima patikrinti tokiu būdu: tik apipurkštą spenį 

apvynioti sausa popierine servetėle. Jei popierius pilnai sušlampa ir patamsėja aplink visą spenį – tai 

spenys buvo apipurkštas teisingai. Jei ant popierinės servetėlės yra sausų plotų, tai reiškia, kad speniai 

nebuvo pilnai dezinfekuoti ir sausose vietose gali daugintis bakterijos.  

Saugumo reikalavimai 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 



Dirbant su preparatu užtikrinti, kad patalpa būtų gerai ventiliuojama. Vengti kontakto su oda ir akimis. 

jei neįmanoma išvengti kontakto su oda, mūvėti apsaugines pirštines. Esant purslų rizikai, naudoti 

apsauginius akinius. 

 

 

Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Apsinuodijimų informacijos biuras,  

telefonas: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378. 

 

Laikymo sąlygos 

Laikyti uždarytą, originalioje pakuotėje. 

 

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos numeris LT/ABPV/2018/0185 

 

Autorizacijos liudijimo turėtojas ir gamintojas 

Erri – Comfort A/S, Voddervej 1, Frifelt, 6780 Skærbæk, Danija. 

 

Pagaminimo data: žr. užrašą pakuotės viršuje. 

Partijos/serijos Nr.: žr. užrašą pakuotės viršuje. 

Pakuotė/kiekis: xxx kg, ltr. 

 


