Renhold av fjøs
En snarvei til en sunn produksjon og en høy avkastning!

En sikker hygiene med LDI-hygienesystem
fra Ecolab:
√

Ett rent og smittefritt fjøs

√

Sunne dyr

√

Forbedret avkastning

Du får i tillegg hygieneplaner som viser hvordan du hygienemessig gjør det i
hverdagen og hva du gjør i tilfelle sykdomsutbrudd i besetningen..

LDI Hygienesystem fra Ecolab, en snarvei til sunne dyr!
Rengjøringsprosess for gangsystemer,
gulv, port, vegger og inventar.
Rengjør og desinfiser alltid mellom hvert stell
Ved elektrisk utstyr, slå av strømmen, demontér elektriske
deler (lamper, ventilatorer,..).
Rengjør kontakter og følsomt utstyr manuelt med en
oppløsning av 1% Inciprop V og beskytt deretter utstyret ved å
dekke det til med plast.
Fòr- og drikkeanordninger samt annet mobilt utstyr fjernes og
legges i bløt eller skures rent i en varm oppløsning av 2-3 %
Topmaxx 421.
Fjern rester av gjødsel, fòr og strø med en skrape eller børste.
Påfør en oppløsning av 3% Topmaxx 421 på hele
området ved hjelp av skum- eller sprøyteutstyr. Påfør fra bunn
til topp. La oppløsningen virke i 1-2 timer. Unngå at
oppløsningen tørker på overflaten.
Skyll med vann fra topp til bunn til overflatene er rene.
Sjekk visuelt at alle områder er rene. Gjenta rengjøringen om
nødvendig.
Reparer skader og installer mobilt utstyr igjen.

Desinfeksjon av gangsystemer, gulv,
port, vegger og inventar.
Desinfeksjon foretas ved å fjerne rester av vann. Påfør en kald
oppløsning av 1% Incimaxx DES på hele området ved hjelp av
skum- eller sprøyteutstyr.
Husk å rengjøre brukt rengjøringsutstyr med en 1%
oppløsning av Inciprop V og desinfiser delene med en 1%
oppløsning av Incimaxx DES.
La de rengjorte områdene tørke før fjøset tas i bruk.
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