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محل استفاده

تمامـى سطـوح و آخـورها
پـس ازپاکسازى

یک لیتر محلول آماده مصرف در 50 متر مربع از سطح
استـفـاده شـود و مـدت زمـان الزم بـراى اثـرگــذارى 
کامل20 -10دقیقه است ، ایـن فرآینـد یک بار در مـاه

تکرار شود.ط
قبل و بعد از هر بار استفاده از تجهیزات با نانو بیوساید
به مـدت 20-10دقیقه مجـاورت داده شوند و سپـس

آبکشى نمایید.1

قابل استفاده در حوضچه یا  اسپرى روى سم

مدت تماس 5 دقیقه

یک لیترمحلول آماده مصرف در50 متر مربع ازسطح
استفـاده شـود ، مدت زمـان الزم بـراى اثـرگـذارى
کامل20-10دقیقه است و سپس آبکشى نمایید.1

ضد عفونـى دستگـاه هاى
شیر دوشى

ضد عفونى سم

 ضد عفونى سر پستانک ها

ضد عفونـى ماشیـن هاى
حمل گوشت

نحوه استفاده

1/200-1/400

1/200-1/400

1/200
1/200

1/200

BIOCIDENANO
NF نـانـو بـیوسـاید

 گروه دارویى :  ضدعفونى کننده
شکل دارویى:   مایع، فاقد بو

ترکیبات موثر: نانو ذرات نقره         4000
طیف اثر : انواع ویروس هاى پوشش دار، بـدون پوشـش، باکتـرى هاى گـرم

مثبت و منفى، قارچ ها، اسپـورها، اوسیست ها و تک یاخته اى ها،  نانو سیلور 
در بسیارى ازکشورهاى پیشرفته جهان جهت ضدعفونى نقـاط حسـاس و پـر 

خطر توصیه مى شود .
گونه هدف : دام

ویژگى هاى منحصر به فرد  : ط
ماندگارى طوالنى مدت (عدم تجزیه و تبخیر نانو ذرات نقره)ز 

عـدم مشاهـده مقـاومـت میکـروبـى
فاقد هر گونه سمیت استنشاقى، سلولى، خوراکى و حساسیت جلدى براى

مصـرف کنـنـده و محیـط زیـســت
فاقد خورنـدگى براى سطوح و ابــزار
اثرگـذارى در    هاى اسیدى و بازى
اثرگـذارى در طیـف وسیعـى از دمـا

موارد مصرف: ط
مه پاشى جهت پیشگیرى ازگسترش انواع بیمارى ها به ویژه عفونت هاى

ویـروســى نظیـر بیمـارى تـب برفـکــى 
ضد عفونى سالن وتجهیزات شیردوشى (مخازن، ظروف، خرچنگى ها و لوله ها)1

حـذف بیـوفیـلـم از سیستــم توزیـع آب
ضد عفونى سطوح و حوضچه هاى ورودى

ضد عفونى زایشگاه، وسایل معاینه، جراحى، تلقیح، واکسیناسیون و بندناف
گوساله ها

ضد عفونى سالن هاى کشتار و بسته بندى
جلوگیرى از شیوع سریع بیمارى در گله و تسریع در بهبودى آن

���

کاهش محسوس بوهاى نامطبوع ناشى از فضوالت و گازهاى آالینده
مانند آمونیاك، سولفید هیدروژن و... ى 

ضد عفونى سم جهت پیشگیرى و درمان عفونت درماتیت انگشتى درگاو
درمان زخم هاى ناشى از تب برفکى
دفـع کننده کـک و حشرات مزاحـم

روش مصرف:1

غلظت
(لیتر نانوبیوساید در لیتر آب)

موارد  احتیاط:1
سساعت قبل و بعد از واکسیناسیون مصرف نانو بیوساید قطع گردد.ا 

رقیق سازى محلول نانو بیوساید در صورت امکان درآب بدون کلرصورت گیرد. ر
تولید و بسته بندى :1

در ظروف پلى اتیلنى 1و4 لیترى و اسپرى آماده مصرف 500 میلى لیترى
عرضه شده و از زمان تولید تا دو سال اعتبارمصرف دارد.ر
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محل استفاده

تمامى سطوح و قفس ها پس از
پاکسازى

یک لیتـر محلـول آمـاده مصرف در 50 متـر
مربع از سطح استفاده شود و مدت زمان الزم
براى اثر گذارى کا مل  20 -10 دقیقـه است

یک لیتر محلول آماده مصرف در 50 متر مربع
از سطح استفاده شود و مدت زمـان الزم بـراى 

اثر گذارى کامل  20 -10 دقیقه است
یک لیتر محلول آماده مصرف در 50 متر

مکعب  از سطح استفاده شود

 جهت حذف بیـوفیلـم از سیستـم آبـخــورى
درابـتـداى هـر دوره از مـحـلـول 0/5 درصــد
نانو بیوساید به مدت 6-4ساعت استفاده نموده 
و سپس تمام لوله ها به طور کامل با آب گرم و 

پر فشار شسته شود 

دانخورى، آبخورى، پوشال و بستر

مه پاشى

پیشگیرى از تشکیل بیو فیلم

غلظت
(لیتر نانوبیوساید در لیتر آب)

نحوه استفاده

1/200-1/400

1/200-1/400

1/500

1/8000

BIOCIDENANO
NF نـانـو بـیوسـاید

 گروه دارویى :  ضدعفونى کننده
شکل دارویى:   مایع، فاقد بو

ترکیبات موثر: نانو ذرات نقره         4000
طیف اثر : انـواع ویـروس هاى پوشـش دار، بـدون پوشش، باکترى هاى گـرم
مثبت و منفى، قـارچ ها، اسپـورها، اوسیست ها وتک یاخته اى ها، نانـوسیلـور 
در بسیارى ازکشورهاى پیشرفته جهان جهت ضدعفونى نقـاط حسـاس و پـر 

خطر توصیه مى شود .
گونه هدف : طیور

ویژگى هاى منحصر به فرد  : ط
ماندگارى طوالنى مدت (عدم تجزیه و تبخیر نانو ذرات نقره)ز 

قابل استفـاده به صـورت مـه پاشـى
عـدم مشاهـده مقاومـت میکـروبـى

فاقد هر گونه سمیت استنشاقى، سلولى، خوراکى و حساسیت جلدى براى
مصـرف کنـنـده و محیـط زیـسـت
فاقد خورندگى براى سطـوح و ابـزار
اثر گذارى در    هاى اسیدى و بازى
اثر گذارى در طیف وسیعـى از دمـا

موارد مصرف: ط
مه پاشى جهت پیشگیرى از شیوع عفونت هاى تنفسـى
ضد عفونى قفس هاى طیور و دستگاه هاى جوجه کشى

حذف بیوفیلم از سیستم توزیـع آب
 ضد عفونى سطوح شامل محوطه فارم، سقف، دیوار،بستر، پنجره ها، دانخورى

و آبخورى
ضدعفونى حوضچه ورودى به سالن هاى پرورش
ضد عفونى کـامیـون هاى حمـل جوجـه و مـرغ
ضد عفونى سـالـن هاى کشتـار و بستـه بنــدى
ضدعفونى فیلـتــر دســتـگـاه هـاى هــواســاز
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مزایاى نانو بیوساید در مرغدارى: ط
پیشگیرى و کنترل عوامل بیمارى زاى ویروسى از قبیل آنفلوانزا ، برونشیت

عفونى و نیوکاسل در فارم 
کاهش محسوس بوهاى نامطبوع ناشى از فضوالت و گازهاى آالینده

مانند آمونیاك، سولفید هیدروژن و... ى 
بهبود ضریب تبدیل

تهویه هواى داخل سالن و ایجاد شادابى درگله
صرفه جویى قابل توجه در هزینه هاى تولید، درمان و افزایش سوددهى

موارد  احتیاط:1
سساعت قبل و بعد از واکسیناسیون مصرف نانو بیوساید قطع گردد.ا 

رقیق سازى محلول نانو بیوساید در صورت امکان درآب بدون کلرصورت گیرد. ر
تولید و بسته بندى :1

در ظروف پلى اتیلنى 1و4 لیترى و اسپرى آماده مصرف 500 میلى لیترى
عرضه شده و از زمان تولید تا دو سال اعتبارمصرف دارد.ر

روش مصرف :س
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