
PROFIDIP CHLORHEXIDINE 
Lietošanai gatavs šķidrums mājlopu pupu dezinfekcijai un higiēnai pēc slaukšanas. 

 
Profesionālai un neprofesionālai pielietošanai. 
                 
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.  
 

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. 
P102 Sargāt no bērniem. 
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 
P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. 
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes atbilstoši nacionālajai likumdošanai. 
 

Lietošanas veids: 3. produkta veids - Veterinārā higiēna. 
Mājlopu pupu higiēnas un dezinfekcijas līdzeklis. 

Aktīvā viela: 100 g šķīduma satur:  0,5 g D-glikonskābes, savienojumu ar N,Nʺ-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-
2,4,11,13 tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1) (EK: 242-354-0, CAS: 18472-51-0) 

Biocīda inventarizācijas nr.: LV03062019/4210. 
 

Pielietojums: Piena govju, aitu un kazu pupu ādas dezinficēšanai pēc slaukšanas laktācijas laikā. Līdzeklim 
piemīt baktericīda iedarbība, iedarbīgs pret Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis. Kā 
arī fungicīdu iedarbība pret Candida albicans. Aktīvā viela mijiedarbojoties ar mikroorganisma šūnu 
membrānu, veicina šūnu noārdīšanos un koagulācijas procesus. Daudzas baktērijas līdzekļa iedabības 
rezultātā iet bojā dažu minūšu laikā. Līdzeklis veido labi redzamu plēvīti uz pupu galiem un noslēdz pupu 
kanālus. Alternatīvs produkts dzīvniekiem, kam ir alerģija pret jodu, kā arī ganāmpulkiem, kuros ir joda un 
pienskābes izturīgs mastīts. 
 

Lietošanas norādījumi: Pēc katras slaukšanas iemērciet pupus šķīdumā. Iemērkšanai izmantojiet pupu 
iemērkšanas kausu. Tūlīt pēc slaukšanas iemērciet pupus šķīdumā (apmēram 3-4 cm dziļumā vai slaukšanas 
iekārtas stobriņa augstumā). Pirms nākamās slaukšanas notīriet pupus un tesmeni. Ieteicams lietot istabas 
temperatūras šķīdumu. Iemērkšanas kausa augšējās malas, kad tās kļuvušas netīras un arī pēc katras slaukšanas 
reizes, nomazgājiet ar ūdeni. Nekad nelejiet izmantoto šķīdumu atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. 
Nelietot kopā ar citiem tīrīšanas līdzekļiem. 
 
Pirmā palīdzība: Nokļūstot acīs: Ja novērojams kairinājums, meklēt medicīnisko palīdzību. Skalot acis ar lielu 
daudzumu tekoša ūdens, turot acu plakstiņus atstatus (atvērtas acis). 
Nokļūstot uz ādas: Skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Sūdzību gadījumā vai ja novērojami jebkādi 
simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.. 
Pēc ieelpošanas: Pārvietot cietušo personu prom no bīstamās zonas un nodrošināt pietiekamu daudzumu 
svaiga gaisa. Sliktas pašsajūtas gadījumā vai ja novērojami jebkādi simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību. 
Pēc norīšanas: Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu! Sliktas pašsajūtas gadījumā vai ja novērojami 
jebkādi simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību. 
Uzglabāšana: Uzglabājiet produktu tikai oriģinālajā iepakojumā; cieši noslēgtu, temperatūrā līdz 25oC. 
Nepieļaujiet produkta sasalšanu.  
Atkritumu apsaimniekošana: Iztukšotu iepakojumu nododiet sadzīves atkritumos, bet neizlietotu produktu 
bīstamo ķīmisko vielu apsaimniekotājam.  
Citas sastāvdaļas: ūdens, glicerīns, izopropanols, polisorbāts 80, guāras sveķi, piparmētru ēteriskā eļļa, 
kastaņu ekstrakts, nātrija hidroksīds, citronskābe, krāsviela.  
Tilpums: skatīt uz iepakojuma. 
Glabāšanas laiks. 12 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīties uz iepakojuma). Pēc atvēršanas: 6 mēneši. 
Derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma. 
 

Inventarizācijas numura turētājs un izplatītājs Latvijā: UAB „Ruvera“, Žemaitės g. 145, Šiauliai, LT-76139, 
Lietuva Tel.: +370 41 598122, fakss: +370 41 598093; e-pasts: realizacija@ruvera.lt Ražošanas vietas adrese: 
UAB „Ruvera", Pakruojo g. 10, 76126 Šiauliai, Lietuva 


