
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
OxyCidePré yra naujas, naudojimui paruoštas vilgiklis su 
aktyviuoju peroksidu, skirtas spenių apdorojimui prieš melžimą. 
Jo greitas ir efektyvus veikimas sumažina patogeninių aplinkos 
mikroorganizmu lygį. Naudojant OxyCidePré, užtikrinamas 
optimalus spenių paruošimas melžimui – speniai švelniai ir 
kruopščiai nuvalomi, o jų oda lieka švelni ir sveika. 
 
 

1. Produkto charakteristikos ir privalumai 
 

Greitas plataus spektro germicidinis poveikis 
Aktyvizuotas 1% vandenilio peroksidas užtikrina pagrindinių mastito sukėlėjų (kaip Staph. 
Aureus ir E. coli) sunaikinimą per 15 sekundžių nuo panaudojimo. 
 
Išskirtinė švara 
OxyCidePré galima naudoti purškiant, vilgant arba putų forma. Bet kuris panaudojimo būdas 
užtikrina nepriekaištingą švarą. Organinės medžiagos lengvai pašalinamos nuo spenio. 

 
Geras matomumas 
Dėl savo viskoziškumo vilgiklis gerai 
matomas ant spenių panaudojimo metu, todėl 
lengva jį visiškai nuvalyti po panaudojimo. 
 
Odos priežiūra 
Sudėtyje esantis glicerinas apsaugo odą nuo 
sudirginimo, o vitaminas C palengvina 
pažeistos odos gijimą. 

 
Įvairiapusis, saugus panaudojimas, tolerancija šalčiui 
Produktą galima naudoti purškiant, vilgant arba putų forma. OxyCidePré nesudaro grėsmės 
pieno kokybei. Neturi fosfatų. Jei sušąla, atitirpdžius ir sumaišius, galima naudoti 
neprarandant kokybės. 
 
Bandymų rezultatai 
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Savaitės

Eksperimentas prieš Strep. uberis

OxyCide

Produkto informacija 

OxyCidePré 
 
Vandenilio peroksido turintis vilgiklis optimialiam spenių paruošimui prieš 
melžimą 
 

Kontrolė 



 

 

 

 

 

2. Naudojimas 
Naudojimui paruoštas produktas. 
Neskieskite.
 

 
Prieš melžimą, užpurkškite, vilgykite 
paprastai arba putomis kiekvieną spenį. Po 
15-30 sekundžių, Ištirpdytus nešvarumus 
nuvalykite ProfilacDermacel arba 
ProfilacDermatex tešmens pašluostėmis. 
Kiekvienai karvei naudokite atskiras 
pašluostes. 

 

3. Produkto informacija 
Sudėtis: 1% vandenilio peroksidas, glicerinas. 
Tankis: 1.01 g/cm3 prie 25oC 
pH: 3.6 – 5.3 
 
4.  Specialieji nurodymai 
Jei produktas sušąla, galimas išsisluoksniavimas. Atitirpdžius, prieš naudojimą suplakite iki 
vientisos konsistencijos. 
 
5. Laikymas 
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Laikymo metu talpa turi būti sandariai 
uždaryta.  
Galiojimo laikas: ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas tinkamai. 
 
Jūsų GEA Farm Sevices specialistas maloniai padės Jums, jei turite klausimų. 
 
Užsakymo informacija 

Katalogo numeris Produktas Kiekis 

7724-5231-000  OxyCidePré 10kg 

7724-5232-000 OxyCidePré 20kg 

7724-5235-000 OxyCidePré 200kg 

7724-5236-000 OxyCidePré 1000kg 

7310-9884-030 Putas sudarantis indelis 300ml 

7310-9884-050 Vilgymo indelis 300ml 

7311-5020-100 Butelis su purkštuvu 0,5l 

 
Oficialus atstovas Lietuvoje: 

 
 
 
 
 

mante.janoniene@svtechnika.lt 

https://www.svtechnika.lt/gyvulininkystes-iranga 

Tel. +370 612 25 733 

 

tadas.jaramicius@gea.com 

https://www.gea.com/en/dairy-farming/ 

Tel. +370 656 77 367 




