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Čištění a dezinfekce dojících zařízení:

MIKAL 94 D
- vysoce účinný zásaditý čistící a dezinfekční prostředek

- biologicky odbouratelný, netoxický, nehořlavý – neobsahuje fosfáty ani EDTA – odstraňuje tuky, oleje, 
bílkoviny, saze, pryskyřice, cukr, plísně

- je dodáván jako koncentrát a musí se ředit vodou

- může se používat ručně otíráním, ponorem v lázni, postřikem, ultrazvukem, vysokotlakým strojem

účinné látky: hydroxid sodný,chlornan sodný,PBTC

balení: 28 kg kanystr 220 kg sud

MIKASAN D
- vysoce účinný kyselý čistící prostředek

- vodou ředitelný, biologicky odbouratelný, netoxický – nenapadá barevné kový, ocel, hliník, pryž, těsnící hmoty 
– odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny

- je dodáván jako koncentrát a musí se ředit vodou

- může se používat ručně otíráním, ponorem v lázni, postřikem, ultrazvukem, vysokotlakým strojem

účinné látky: k.fosforečná, k.sírová, peroxid vodíku, tenzidy

balení: 28 kg kanystr 220 kg sud

DESANAL A
- mytí a dezinfekce probíhá při jedné operaci

- alkalický dezinfekční a čistící prostředek na bázi aktivního chlóru a tenzidů

- vodou ředitelný, nepůsobí korozně na hliníkové součásti

účinné látky: chlornan sodný

balení: 27 kg kanystr 210 kg sud

DESANAL K
- mytí a dezinfekce probíhá při jedné operaci

- kyselý čistící a dezinfekční prostředek na bázi kyselých a oxidačních složek

- vodou ředitelný

účinné látky: kyselina orthofosforečná

balení: 28 kg kanystr 220kg sud

DEPROS A
- koncentrovaný alkalický čistící a dezinfekční prostředek určený k dennímu čištění a dezinfekci

- je velmi šetrný vůči materiálům používaným v zemědělství (strukové gumy)

- dosahuje výborných čistících účinků, zejména u organických nečistot jako jsou oleje, tuky

a bílkoviny

- při aplikaci nepění

- zvláště účinný při 40 – 50o C

účinné látky: chlornan sodný,hydroxid sodný, hydroxid draselný,křemičitan draselný

balení: 25 kg kanystr 250 kg sud
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DEPROS K
- koncentrovaný kyselý čistící a dezinfekční prostředek určený k dennímu čištění a dezinfekci

- čistí do vysokého lesku

- dezinfekční složka na bázi peroxidu vodíku

účinné látky: kyselina sírová, kyselina fosforečná, peroxid vodíku

balení: 25 kg kanystr 250 kg sud

DEMYRO A
- alkalický čistící dezinfekční prostředek na bázi aktivního chlóru a tenzidů určený k dennímu čištění a 
dezinfekci

- velmi dobře čistí organické usazeniny (tuky, bílkoviny)

- nepěnivý

účinné látky: chlornan sodný, hydroxid sodný, fosfáty,tenzidy

balení: 23 kg kanystr 230 kg sud

DEMYRO K
- kyselý čistící a dezinfekční prostředek na bázi kyseliny fosforečné a peroxidu vodíku

- použití k odstranění anorganických usazenin (vodní a mléčný kámen)

- nepěnivý

účinné látky: kyselina fosforečná, peroxid vodíku

balení 23 kg kanystr 230 kg sud

DEMYRO A effect
- alkalický dezinfekční a čistící prostředek na bázi aktivního chlóru a tenzidů určený k dennímu čištění a 
dezinfekci

- zvýšené mycí a čistící schopnosti

- účinný při nižší pracovní teplotě vody (kolem 40o C)

- vyšší šetrnost vůči pryžím

- lépe odbouratelný v odpadních vodách

balení: 23 kg kanystr 230 kg sud

DEMYRO K effect
- kyselý dezinfekční a čistící prostředek na bázi kyseliny fosforečné a peroxidu vodíku určený k dennímu čištění 
a dezinfekci

- zvýšené mycí a čistící schopnosti

- účinný při nižší pracovní teplotě vody (kolem 40o C)

- vyšší šetrnost vůči pryžím

- lépe odbouratelný v odpadních vodách

balení: 23 kg kanystr 230 kg sud

SAVAGRO A+
-výborné odmašťující schopnosti

-při aplikaci nepění
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-účinný při teplotě 40-60°C

-velmi šetrný nůči gumovým součástem

účinné látky: chlornan sodný, hydroxid sodný

balení: 15kg kanystr 50kg  sud 220kg sud

SAVAGRO KD
-pro velmi tvrdou vodu

účinné látky: kyselina fosforečná, kyselina dusičná

balení 15 kg kanystr 50kg sud 220kg sud

HYPRACID
-kyselina

-antipěnový

-šetrný k materiálům

účinné látky: kyselina fosforečná

balení: 25kg kanystr 70 kg sud 240kg sud

HYPROCLOR
-zásada

-odmašťující, baktericidní a dezinfekční účinek

účinné látky: hyprochlorid sodný

balení: 25kg kanystr 70 kg sud 240kg sud

MLEX A
-nepění

-účinkuje i v podmínkách s tvrdou vodou

-neobsahuje fosfáty a silikáty, šetrný 

účinné látky:   chlor

balení: 23kg, 230kg, 1000kg

MLEX K
-nepění, aplikace 15min, při 40C

-šetrný

účinné látky: kyselina orthofosforečná

balení: 23kg, 230kg, 1000kg
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Ošetření a ochrana vemene po dojení:

IO-SHIELD
-bariérový produkt pro dlouhodobou a trvanlivou ochranu struků po dojení

-izoluje a chrání kůži před vnějšími vlivy prostředí

-urychluje hojení povrchových oděrek pokožky

- mechanická bariéra se lehce odstraňuje

-pokožka zůstává vláčná a pružná

-repelentní účinky

účinné látky: jod, glycerin

balení: 10kg kanystr 60kg sud

MASOFILM
-bariéra až 12 hodin

-neředí se, nestéká

-zvláčňuje, hojí

účinné látky: jod, glycerin, sorbitol

balení: 25kg kanystr 200kg sud

PHYTOSHIELD
-přírodní bariéra založená na účinku bylinných výtažků pro dynamickou ochranu struku

-kombinace Máty peprné, Heřmánku pravého a Vilínu virginského 

-stahuje cévy

-hydratuje

-urychluje hojení a působí protizánětlivě

-přírodní repelent

-mechanická bariéra

balení: 10kg kanystr 20kg kanystr

IOCLAR D
-aktivní složkou je Jod

-výrazná erveno-hnědá barva

-výborné germicidní schopnosti, dále obsahuje glycerin a allantoin

balení: 20kg 200kg

VELOUCID
-ve své konzistentní viskozitě zůstává velmi stabilní za různých teplotních podmínek prostředí

-vhodný v zimních měsících

-emulze má vysokou přilnavost k pokožce struků 

-udržuje pokožku struků ve vláčném a pružném stavu

-úsporný, veškerý nanesený prostředek zůstává na strucích

účinné látky: jod, glycerin, kosmetické komponenty
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balení: 10kg kanystr

BLU - Gard
-přípravek k ošetření struků namodralé barvy s vynikající baktericidní účinností

-neobsahuje jod ani chlor a je proro vhodný k použití v chovech ekologických farem

-aktivní složkou je lineární dodecyl-benzensul-fonová kyselina, 11% lanolínu

-možná varianta Blu -Gard spray, pro použití ve sprayových zařízeních

balení : 5kg kanystr 25kg kanystr

IOPHILE
-vysoce kvalitní ochranná vrstva

-vysoká přilnavost ke struku bez úkapů a bez ztrát

-vysoký obsah glycerolu a hydratačních látek

účinné látky:chlorhexidin diglukonát

balení: 10kg kanystr 200kg sud

IODICREM
-bariéra

-přilnavost, hydratace

účinné látky:polyvinylpyrrolidon, jod

balení: 10kg, 20kg kanystr 200kg sud

FILMADINE
- zvlhčující, změkčující

-nestéká, neprůhledně oranžový

účinné látky: sůl kyseliny mléčné

balení: 22kg, 60kg kanystr 200kg sud

APOL + APOL Aktivátor
-širokospektrální účinnost

-zvláčňuje

-bariéra

-smícháním Apolu a Apolu Aktivátoru vznikne dezinfekční roztok použitelný 2 týdny

ředění 1l  + 20ml

účinné látky: chlordioxid - kombinace kyseliny glykolové a chloritanu sodného

balení: 15kg kanystr 50kg sud 200kg sud

Apol Aktivátor

1kg(balení po 4 ks)

MIKASAN JD
-jodový bariérový produkt po dojení

-vykazuje účinky na houby, plísně a viry
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-obsahuje glycerin a  udržuje povrch struku vláčný a hladký, zvyšuje odolnost kůže a struku

-je dodáván v pracovní koncentraci a aplikuje se hned po dojení

účinné látky: jod,glycerin

balení: 25 kg kanystr 200 kg sud

LACTOBARIER
-bariérový prostředek s obsahem kyseliny mléčné a glyerinem

-příznivě působí na pokožku struku a velmi účinně chrání před mikroorganismy způsobujícími mastitidu

-zbarvení pro jasnou identifikaci, pracovní koncentrace, aplikace hned po dojení

účinné látky: kys. mléčná, glycerin, líh

balení: 25 kg kanystr 200 kg sud

SHELBY
- vysoce viskozní kapalina

- podporuje přirozené hojivé a protizánětlivé procesy

- účinně chrání před mastitidou

- vytváří vysocebarierový pružný ochranný film na povrchu struku

účinné látky: kys. mléčná, laktát, lanolin, glycerin,tenzidy

balení: 25 kg kanystr 200 kg sud

DEPROSAN spray
- jednosložkový baiérový prostředek

- na povrchu struku vytváří ochranný film a tím přispívá k udržení optimální vlhkosti a dobrému stavu pokožky

- snižuje počet somatických buněk v mléce

- trvale reguluje mastitidu

-neobsahuje agresivní okysličovadla (např. na bázi jodu nebo peroxidu vodíku)

účinné látky: chlorhexidin

balení: 20 kg kanystr

DEOSAN summer teatcare plus
- obsahuje navíc účinnou repelentní složku proti hmyzu

balení: 20 kg kanystr

PREPOST spray
-čirá oranžová tekutina 

-hydratuje, změkčuje

účinné látky:kyselina mléčná

balení: 20kg, 60kg kanystr 200kg sud

TREMPEX spray
-růžová čirá tekutina

-změkčuje, hydratuje
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účinné látky: chlorhexidinglukonát, lanolin, glycerin

balení: 21kg kanystr

DEPROS  DIP gel
- unikátní, vysoce účinný přípravek na bázi alkoholu

- obsahuje jedinečný systém látek, které pokožku zvlhčují, změkčují, vyživují a tvoří ochranný film

- širokospektrální jednosložková ochrana

- neodkapává, dokonale drží na struku v optimální vrstvě a tím zabraňuje plýtvání

účinné látky:benzylalkohol,glycerol

balení: 30 kg kanystr 200 kg sud

DEPROS ORANGE
- unikátní, vysoce účinný přípravek na bázi mléčné kyseliny

- má baktericidní účinek na všechny patogeny způsobující mastitidu vemene

- působí na kvasinky a plísně

- zabezpečuje špičkovou kondici vemene systémem látek, které pokožku změkčí a vyživují

- glycerin zabrání vysoušení pokožky vemene

- optimální spotřeba je dána optimální hustotou produktu, který netuhne v aplikátoru ani při nízkých teplotách 
prostředí

účinné látky:kys.mléčná,glycerol,sorbitol

balení: 30 kg kanystr 200 kg sud

DERMASEPT EXTRA
- vytváří viditelnou ochranu vemene až do příštího dojení

- změkčuje kůži na vemeni

- zceluje popraskanou kůži

- obnovuje suchou kůži a zvyšuje odolnost proti bakteriím

- zvlhčuje kůži

- vhodný pro použití v teplém období

balení: 20kg kanystr 220kg sud

DERMASEPT FILM
- bariéra, která účinně uzavírá strukové svěrače

- vhodný ve vlhkém období nebo na konci zimy

- vhodný k ošetření při stání na sucho

- dobře odstranitelný

- dobře viditelný

balení: 20kg kanystr 220kg sud
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Jiné ošetření vemene:

UDDER gold DRY
-přípravek k zaprahování zvířat nebo v období asi 10 dnů před porodem

-přípravek zůstává na strucích 3 - 7 dní ( pro maximální prevenci možno aplikaci opakovat po zaschnutí první 
vrstvy )

balení: 1kg

Uddermint
- unikátní jemná mast na vemena s obsahem čistého mátového oleje

- obsahuje 35% vysoce kvalitního japonského mátového oleje

- speciální emulze umožňuje velmi snadnou masáž bez zanechání jakýchkoliv mastných zbytků

- podporuje přirozenou obranyschopnost organizmu dojnice

- stimuluje krevní cirkulaci

- předchází rozvoji klinické formy mastitidy při aplikaci v okamžiku prvních příznaků

- napomáhá svalové pružnosti

- snižuje ztráty z vyřazeného mléka

balení: 600 ml 2,5 l

AGRILOE
- vysoce účinný přípravek na bázi aloe vera

- neznečišťuje a neuvolňuje se v mléce (na rozdíl od antibiotik)

- obsahuje protizánětlivé složky, které zlepšují aktivitu bílých krvinek

- podporuje imunitní systém

- snadno proniká do strukového kanálku

- omezuje otoky, urychluje hojení

- předchází rozvoji klinické formy mastitidy

- používá se při prvních příznacích mastitidy, při zvýšené hladině buněčných elementů v mléce (nikoliv 
chronické), při výskytu krve v mléce

balení: 10 ml tuba

LAKTOGEL
- barierový  prostředek

- pro ošetření mléčné žlázy před zasušením  (zaprahnutím)

- bílá viskozní kapalina s vůní po použitých  surovinách. Obsahuje sodnou sůl kyseliny mléčné a etanol.  

- vytvoří nepropustné ochranné vrstvy po uschnutí.

účinné látky: kyselina mléčná - laktát, líh,  pH: 3,5-4,5

balení: 1kg, 3kg

EUTRA TETINA
mléčný tuk bez chuti a zápachu, neomezená životnost

podporuje hojení malých ran 

balení: 1kg
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Prostředky na ošetření vemene před dojením:

DEPROSAN premix
-omezíte přenos bakterií z vemene na vemeno rukama obsluhy

-ředění 7ml/1l vody

-červená barva identifikuje přítomnost roztoku v tekutině

-neobsahuje agresivní okysličovadla (např. na bázi jodu nebo peroxidu vodíku)

účinné látky: neiontové povrchově aktivní látky

balení: 20kg kanystr

PREFOAM pěna
-velmi účinná dezinfekce před dojením

-ideální pro použití s jednorázovými utěrkami

účinné látky:kyselina mléčná,glycerin,aniontové surfaktanty

balení: 20kg 60kg kanystr 200kg sud

APOL First koncentrát
-použití s jednorázovými papírovými utěrkami

-mytí a dezinfekce před dojením jinými způsoby

-ředí se teplou vodou na 0,15%koncentraci

účinné látky:didecyldimetylamonium chlorid,alkyldimetylbenzylamonium chlorid, fosfáty

balení: 5kg 15kg

Nabídka desinfekce zaří 2010 11 / 16

Magdalena Skácelová 606 785 144 skacelova@genoservis.cz

mailto:skacelova@genoservis.cz


Prostředky na ošetření paznehtů:

Hoof-fit  liquid
-unikátní výrobek, možnost použití jak pro individuální tak i pro preventivní ošetření

-aplikace pumpou(nízkotlaký postřikovač). Barví zeleně, používá se v ředění 1:1 - 1:4. 

-vysoce efektivní, přátelský k uživateli.

účinné látky:

. stabilizované minerály (měď a zinek)

. extrakt z Aloe Vera

. alkohol

. adheziva (přilnutí i na mokré paznehty)

. stabilizátory

. substance na podporu hojení

balení: 10litrů

možnost dodání pumpy

Solka Hoof-fit  gel
-superkoncentrovaný nátěr, určený pro manuální individuální ošetření zvířat

účinné látky:

. stabilizované minerály

. extrakt z Aloe Vera

. alkohol

. speciální adheziva

. substance podporující hojení

balení: 300ml

Hoof-fit  bath
Určen pro průchozí vany, připravuje se 3% roztok. Pomáhá udržovat paznehty v dobré kondici, v případě 
problémů podporuje hojení. 

Balení: 20l

brodová vana 1ks

Všechny výrobky byly dlouho úspěšně testovány v praxi.

Mikasan CU
Zabraňuje množení bakterií, působí proti původci onemocnění Mortellaro, nezpůsobuje zatvrdnutí trhlin v 
paznehtu. Určen pro brodící vany v poměru 1:200, lázeň je třeba obměňovat 1x za dva dny. Pro lokální ošetření 
v poměru 1:3  a to nejméně 2x denně až do zlepšení stavu.

účinné látky:

. síran měďnatý

. kyselina sírová

. barvivo

balení: 10kg kanystr 25kg kanystr
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Comfort fix
Koncentrovaný kapalný přípravek se širokospektrálním účinkem proti bakteriím, virům a plísním. Použití jak v 
průchozích vanách tak i aplikace formou pěny. Při aplikaci pěnou se výrazně snižuje spotřeba koncentrátu. 
Koncentrace 1% pro běžné preventivní použití, 5% nezbytné použití, 10% nezbytná lokální aplikace. Při použití 
ve formě pěny- 1 litr koncentrátu na 200litrů pěny.

účinné látky:

. peroxid vodíku

. didecyldimetylamonium chlorid

. alkyldimetylbenzylamonium chlorid

balení: 15kg kanystr 50kg sud 200kg sud

P3 - KOVEX FOAM SYSTEM
Dvousložkový přípravek vytváří běhen krátké doby pěnový koberec, pokrývající v souvislé ploše plochu čekárny 
nebo  průchozí chodby. Pěna zbarvená lehce do zelena ulpívá na končetinách zvířat a ničí veškerou mikroflóru. 
Neškodné vůči životnímu prostředí.1.fáze-pěna 2x denně během celého týdne, druhý týden vysadit, tento cyklus 
opakovat 3x. 2.fáze-zůstává dvou týdenní cyklus, ale sníží se počet aplikací v týdnu.

Pro farmy do 200ks dobytka je možno půjčit pěnící zařízení.

účinné látky:

. kyselina octová

. peroxid vodíku

. kyselina peroctová

. anioaktivní tenzidy

balení: 

 Foam base 20kg kanystr

 Foam activator 20kgkanystr

Inciprop HOOF
Kapalný přípravek do průchozích ponorných lázní i k aplikaci postřikem, pro paznehty dobytka, ovcí, prasat. 
Vynikající čistící účinek a spektrum mikrobiologického účinku.

účinné látky:

. kvarterní amoniové soli

. aldehyd

. síran hlinitý a síran měďnatý

balení: 20kg kanystr

200kg sud

PODOCUR     SV  
Kapalný přípravek do průchozích van, matrací, nástřik.

účinné látky: glutaraldehyd, síran měďnatý, síran hlinitý, síran zinečnatý, benzalkonium chlorid

balení: 12kg kanystr

Scan-Hyg
Vysušující podestýlka s dezinfekčním efektem pro všechny druhy zvířat. Bezpečná pro zvířata i personál, 
pohlcuje zápach, má vynikající absorbční kapacitu, neutrální pH, velmi účinná proti bakteriím

balení: 25 kg
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Seche-etable
Vysušující podestýlka s dezinfekčním efektem pro všechny druhy zvířat. Bezpečná pro zvířata i personál, 
pohlcuje zápach, neutrální pH + rostlinný olej z eukalyptu

balení: 25 kg

Ostatní dezinfekční prostředky:

DEPROS FF
- prostorová i plošná dezinfekce

- dezinfekční prostředek na bázi kvartérních amoniových sloučenin a glutaraldehydu

- spolehlivě ničí široké spektrum bakterií a plísní

balení: 20 kg kanystr 200kg sud

DIVOQUAT Forte
- plošná dezinfekce

- dezinfekční prostředek s čistícím účinkem na bázi kvartérních amoniových sloučenin pro plošnou dezinfekci za 
studena

- má dlouhodobý účinek

- již od koncentrace 0,1% usmrcuje např. kvasinky, koliformní bakterie, salmonely

- penetruje aktivně do nejjemnějších pórů a trhlinek – sanitace drsných ploch

balení: 20 kg kanystr

DEMYRO D Forte
- plošná dezinfekce

- alkalický dezinfekční prostředek s čistícím účinkem na bázi aktivního chlóru pro plošnou dezinfekci za studena

- spolehlivě ničí široké spektrum mikroorganismů a potlačuje rozkladné procesy a tím zabraňuje vzniku zápachu

- přípravek má baktericidní, virucidní a fungicidní působení

balení: 22 kg kanystr 220kg sud

OXONIA AKTIV
-kyselý dezinfekční prostředek na bázi peroxidu vodíku/kys.peroctové

-rychlý a spolehlivý širokospektrální účinek i za studena

-po reakci a organickým materiálem se rozpadá na neškodné látky

-dezinfekce užitkové vody v uzavřených systémech,dezinfekce dojíren, nářadí a pracovních pomůcek

balení: 21 kg kanystr

OXYSAN ZS
-nová generace patentovaných dezinfektantů

-větší účinnost proti plísním,kvasinkám, bakteriím, virům

-nízké aplikační koncentrace

-procesní využití s maximální bezpečností

-nižší těkavost

balení: 21kg kanystr
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HYPOCHLORNAN
-dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlor

-spolehlivá dezinfekce - vysoký odsah aktivního chloru

-jednoduchá manipulace

-dezinfekce stájových prostor a zařízení

-dezinfekce pracovních pomůcek a nářadí

-dezinfekční roztoky do průjezdných van

balení: 25kg kanystr 220kg sud

FOGIT
-širokospektrální přípravek

-účinný na viry, bakterie, bakteriální spory, protooza, a plísně, včetně jejich spor

-nekorozivní

-výborná biologická odbouratelnost

-rozpustný ve vodě o teplotě 15-25°C

-nízké koncentrace

balení: 15kg kanystr 50kg sud

CHIROX
-univerzální přípravek

-rozpustný ve studené vodě

-bezpečný pro lidi, zvířata a životní prostředí

-plně účinný ve tvrdé vodě

-účinný na picornaviry, parvoviry,bakterie, kvasinky a plísně včetně spor

balení: 1kg dóza 3kg vědro

SAVO Original
-univerzální kapalný koncentrát na bázi aktivního chloru k dezinfekci pitné vody, prádla         a dezinfekci 
omyvatelných ploch a povrchů

-teplota pracovního roztoku v rozmezí 20-25°C

-biologická odbouratelnost

balení: 5kg kanystr 15kg kanystrv

DIKONIT
-vysoce účinný práškový dezinfekční prostředek s vysokým obsakem aktivního chloru

- dezinfekce všech omyvatelných ploch, povrchů a dalších předmětů

- ředí se studenou vodou

-biologická odbouratelnost

-nízké pracovní koncentrace a nízké teplota pracovních roztoků

-účinný na viry, bakterie, makobakterie a TBC, kvasinky, plísně

balení: 9kg vědro 50kg sud
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CHLORAMIN T
-univerzální práškový přípravek na bázi chloru

-baktericidní,virucidní,fungicidní

-účinnost je testována dle norem EU

balení: 6kg vědro 25kg pytel

CHLORAMIN TS
-práškový dezinfekční prostředek s odmašťovacími účinky, určený pro jednorázovou dezinfekci

-povrchy znečištěné biologickým materiálem

-potravinářství, zemědělství a veterinární praxe

balení: 1kg  dóza

MIKASEPT KP
- dezinfekční prostředek na bázi kyseliny perostové a peroxidu vodíku

- čištění a dezinfekce ploch a technických zařízení a stájových prostor

balení: 32kg

MIKASEPT CN
- čištění a dezinfekce ploch a stájových prostor na bázi aktivního chloru

- je  účinný proti plísním (mikroseptickým vláknitým  houbám) na stěnách, obkladech, 
kachličkách v kuchyních  a sociálním zařízení.

Balení: 28kg

Různé

Aplikátor na dezinfekci 
- různé varianty v různých cenách, např.aplikátor s možností výměny nádobky:

Balení: kus náhradní nádobka

Papírové utěrky
– různé možnosti od pracích textilních, po papírové s možností čištění za  mokra nebo obyčejné.

Vaše další požadavky rádi vyřídíme, nezávisle na obchodním případu a místě.
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