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עודכן ביום 25.10.2016

רשימת חומרי חיטוי לעטין 
הרשומים בשירותים הווטרינריים 

ומאושרים לשימוש

רישום בתוקף 
עד:

רכוז מומלץ החומר )חומר פעיל(היצרן/המשווק
PPM

הערותPH במיהולאופן המיהול

זהר יוד מדוללזהרלאב-זהר דליה30.06.2018
)lodin/lodo(

4.5-5.53%מוכן לשימוש4000
גליצרין+לנולין

אספט-טיטזהרלאב-זהר דליה31.08.2018
)Troclosene

Sodium 62.5%(

1 טבליה 1500
לליטר מים

5.5-6.0

יוד פי 10זהרלאב-זהר דליה31.08.2018
)lodin/lodo(

גליצרין+לנולין4.5-5.5מים  40001+9

PRO-YOD מרוכזסאסא-טק30.09.2018
)lodin/lodo(

3% גליצרין2.8-3.8מים 40004+1

בלו-וטקונצפט31.12.2016
)Troclosene

Sodium 36%(

1 טבליה 2000
לליטר מים

מכיל סימן צבע 5.5-6.0
כחול

קולורווטקונצפט31.12.2017
)Troclosene

Sodium 50%(

1 טבליה 1500
לליטר מים

5.5-6.0

  XL קלורווטקונצפט31.10.2017
)Troclosene

Sodium 70%(

3 טבליות 1500
ל-10 ליטר 

מים

5.5-6.0

אגריספט הורייזן ביוטק28.02.2018
)Troclosene Sosium 

62.5%(

1 טבליה 1500
לליטר מים

5.5-6.0

יודינול מוכן לשימוששחר כימיקלים31.10.2015
Polyvinylpyrr

olidone/povid one

2% גליצרין4.5-5.5מוכן לשימוש4000

יודינול מרוכזשחר כימיקלים31.07.2016
PVP lodine

5% גליצרין4.5+14.5-5.5 מים4000

 הלמיד טבליותדור קי.31.07.2017
)Tosychloram ide 

Sodium(

2 טבליות 3000
לליטר מים

6.0-7.0
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רישום בתוקף 
עד:

רכוז מומלץ החומר )חומר פעיל(היצרן/המשווק
PPM

הערותPH במיהולאופן המיהול

הלמיד אבקהדור קי.31.12.2016
 Sodium toluenesulfon

chloramide

56.0-7.0 גרם/ליטר3000

קומפוסטיל Vדיברסי ישראל31.12.2016
Sodium Iodine

2.5% 4.5+14.0-6.5 מים4000
גליצרין+לנולין

קליר עטיןספידי/דובי שמיר31.12.2017
)Iodin/Iodo(

מכיל גליצרין4.0-5.0מוכן לשימוש4000

יוד גל  11עמגל30.09.2016
 )Iodophor 4%(

2.0-3.0מוכן לשימוש4000

אפי יודכימ-טפקו בע"מ31.08.2016
)Iodophor 2%(

3-4% גליצרין4.0-6.5מוכן לשימוש2000

קנופיורפיטופיד29.2.2019
)Lactuc  acid(

1+9 מים 8000
לשימוש 

בריסוס לפני 
חליבה

0.2% גליצרין2.77

קנופיורפיטופיד 9.2.2019
)Lactuc  acid(

4+6 מים 32000
לשימוש 

בהקצפה לפני 
חליבה

0.8% גליצרין2.54

והזמנות: קונצפט לרוקחות בע"מ למידע 
טל. 09-7667890,  הורציו: 4972362 -054
w w w . c o n c e p t - R x . c o . i l

כל פתרונות החיטוי במשק
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מטליות לחיטוי פטמות

רישום בתוקף 
עד:

רכוז מומלץ החומר )חומר פעיל(היצרן/המשווק
PPM

הערותPH במיהולאופן המיהול

קנופיורפיטופיד29.2.2019
)Lactuc  acid(

9.8 ליטר 1600
מים+200 

מ"ל לשימוש 
בטבילה לפני 

חליבה

0.04% גליצרין3.10

 קנומיט SDפיטופיד29.2.2019
 Chlorhexidine

digluconat

מוכן לשימוש 5000
לריסוס 
וטבילה

5% גליצרין5.05
מכיל סמן צבע           

כחול

קנומיט SD  פיטופיד29.2.2019
 Chlorhexidine

digluconat

מוכן לשימוש 5000
בטבילה

5% גג גליצרין 5.05
מכיל סמן צבע 

כחול

רישום בתוקף 
עד:

הערותהחומרהיצרן

מטליות חיטויפרסטריל 700 יחידותג'ונסון דיברסי31.12.2016

פעולת חיטוי מהירה 	●

יעיל כנגד חיידקים, נגיפים ופטריות 	●

אינו מאפשר בניית תנגודת. 	●

בטוח בשימוש 	●

אינו מעכל )קורוזיבי(, ידידותי לסביבה 	●

  .)35°C( יציב בתמיסה גם בטמפ’ גבוהות 	●

08-9330109 פקס:   ,050-2246719  : ן ר או  ,08-9333474  : ן טלפו
Email: dorky@netvision.net.il	 |	 www.dorky.co.il	:אתר החברה

המחטא האידיאלי לרפת ולמשק החקלאי
100% כלוראמין Tהלמיד 

חיטוי כללי ברפת
חיטוי מערכות המים והחליבה

חיטוי פטמות
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