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TOM LÅVE

RENGJØRING

TØRRENGJØRING

INTRA FOAM CLEANER

INTRA MULTI DES-GA

-99,9%
MIKROORGANISMER

-99,999%
MIKROORGANISMER

INTRA FOAM CLEANER
FOR KRAFTIG RENGJØRING
Formulert for kraftig rengjøring av gårder
Rask og kraftig fjerning av forurensning ved flere virkningsmekanismer
Overlegen skumproduksjon for maksimal kontakttid
Deep Clean Technology for løsrivelse av forurensning
Effektiv fjerning av gjødsel, fett, protein og fôrrester
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TID FOR Å STARTE
PROTOKOLLEN!

INTRA HYDROCARE SIKRER AT ALL BIOFILM FJERNES FRA
DRIKKELEDNINGENE, OG VANNET ER DESINFISERT

DESINFISERING

Viktig verktøy
for optimal
biosikkerhet

For å få en optimal effekt av Intra Foam Cleaner, det er viktig å utføre tør-rengjøring først. Nå, Intra Foam Cleaner kan
allerede fjerne 99,9% av alle mikroorganismer. Dette kan virke mye, men det er fortsatt en stor trussel for
dyrehelsen i stallen. Virus og patogene bakterier som er igjen på overflatene må elimineres for å skape et trygt miljø
for dyrene som kommer inn på gården.

INTRA MULTI-DES GA
FØRSTEHJELP FOR GÅRDENS BIOSIKKERHET
Desinfeksjonsmiddel med 5 aktive ingredienser
Effektiv mot bakterier, virus og gjær
Allerede effektiv med 0,2% for bakterier og 0,75% for virus.
Ledende desinfeksjonsmiddel for de tøffeste forhold på gården
Sterke gjenværende virkninger og fuktbarhets-egenskaper
Omfattende registreringer

Det er da Intra Multi-Des GA kommer inn: et sterkt desinfeksjonsmiddel for å sikre at alle skadelige patogen-er blir
eliminert, i mellomtiden sørger Intra Hydrocare for at all biofilm fjernes fra drikkelinjene, og vannet desinfiseres.
Når huset er okkupert, Intra Hydrocare kan tilsettes i vannet med en lav vedlikeholdsdose for å holde drikkevannet rent.

Hos Intracare er innovasjon en av våre viktigste drivere. Våre FoU-fagpersoner er fullt opptatt av å sikre optimal effekt
av alle Intracare-produkter. Dette i kombinasjon med produkter av høy kvalitet resulterer i optimale løsninger for
bønder over hele verden.

DESINFISER DRIKKEVANN
INTRA HYDROCARE (PT2, PT3, PT4, PT5)
GARANTERT SIKKERT DRIKKEVANN
Ultrastabilisert hydrogenperoksid
Effekt med langsom frigjøring som fjerner biofilm til slutten av drikkelinjen
Eliminerer bakterier, virus, gjær og sopp, selv når de gjemmer seg i biofilm.
Brukes i tomme og operative fjøs
Trygt for mennesker, dyr, materialer og miljøet
Omfattende registreringer

Vår unike teknologi har vist seg å være effektiv mot innkapslede
og ikke-innkapslede virus in vitro under verste fall i henhold til
de nyeste EU-teststandardene. Vi er derfor veldig sikre på at
Intra Multi-Des GA vil være effektiv i den verdensomspennende
kampen mot AI og ASF.

Intracare bv | Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, The Netherlands,
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-90%
MIKROORGANISMER

Would you like to know more? www.intracare.nl

+31 (0)413 354 105,

info@intracare.nl

NR. 1 PROGRAM FOR Å SIKRE OPTIMAL BIO-SIKKERHET
Pioneers in future proof solutions

Verktøykasse
INTRA HYGIENE TROLLEY

STØVLE DIPP

Er du klar over
hygiene trusselen
på gården din?
I den intensive husdyrsektoren blir vi stadig
utfordret av trusselen om patogener. Hvis
patogener lykkes med å komme inn på
gården, står vi overfor produksjon og
økonomiske tap, redusert dyrevelferd, økt
dødelighet og høyere antibiotikabruk. Den
eneste måten å forhindre at sykdommer
kommer inn på gården er med optimal
biosikkerhet.

Forurensningskilder
Biosikkerhet begynner med en grundig titt på potensielle inngangs punkter og den
mest mulige ruten inn i gården. Bevegelse av dyr, personell, ville dyr og gnagere
bør holdes så begrenset som mulig. Intra Hygiene konsept er løsningen for optimal
bio-sikkerhet.

INTRA HYGIENE QUICK SCAN
BILER

RENGJØRING
& DESINFISER
DRIKKELINJER

Skumlanse for
profesjonell
bruk

RENGJØRINGS
MILJØ

STØVLER

HJUL

GÅRD

DRIKKELINJER

Få kontroll over forurensnings-risiko med vannanalyse i sanntid.
Intra Hygiene Quick Scan er den valgte analytiske teknikken for en rask og
enkel indikasjon på vannkvaliteten eller graden av forurensning på
overflater.

Roterende dyse for
kraftig rengjøring

INTRA HYGIENE KONSEPT
Intra Hygiene-konseptet gir deg
verktøyene for optimal bio-sikkerhet
for å beskytte gården din.

Intracare utviklet dette
smarte verktøyet for optimal
effektivitet i biosikkerheten
din. Designet med det mest
eksklusive og profesjonelle
utstyret som er tilgjengelig
på markedet. Plug & Play og
enkel å bruke.

Fjern alt smuss fra
støvlene med en børste.
Gå inn i støvle dipp med
1% Intra Multi-Des
GAløsning.
Forsikre deg om
at hele overflaten er
nedsenket i støvle
dippløsningen.

DESINFISER
MILJØ

Våre produkter er også godkjent
individuelt per region / land
som biocid-produkt.

Praktisk oppbevaring

INTRA HYDROCARE STRIPS
Plug & Play i stedet
for skruekoblinger 1
oppsett for
garantert riktig
dosering

4 hjul for mobilitet
og stabilitet

Med Intra Hydrocare-stripsene kan nå hver bonde over hele
verden sjekke graden av forurensning som er tilstede i
vannsystemet, og umiddelbart korrigere Intra Hydrocare-dosen.

Intra Hygiene programme.
Nr. 1 program for å sikre optimal
bio-sikkerhet.

LEARN MORE

