وتودين® 3%

(تیت دیپ)

)Vetodin® 3% (Teat Dip
گروه دارويي :محلول ضد عفونی کننده موضعی.
تركيب دارو :پوویدون آیداین ( %3تیت دیپ).
موارد مصرف:
محلول وتودین® با  %3ید فعال یک ضد عفونی کننده وسیع الطیف با اثرات میکروب کشی مناسب میباشد .این محلول بر روی بااکرری
های گرم مثبت و گرم منفی ،اشکال وژتاتیو و اسپور قارچ ها و ویروسها ماوثر اسات.
یکی از خصوصیات بارز این محلول از بین بردن کلیه میکرو ارگانیسم های مولاد ورم
پسران مانند اسررپروکوک و اسرافیلوکوک می باشد.
از محلول حاوی ترکیبات نرم کننده می باشد که از خشک شدن پسران دام و نوک
آن جلوگیری می کند.
از محلول پوویدون آیداین  %3تیت دیا پ جهات شسات و شاو و ضاد عفاونی کاما
پسران گاو و عم تیت قب و بعد از شیر دوشی اسا رفاده ما ی شاود .از ایا ن محلاول
جهت ضد عفونی زخم ،پوست ،حوله های اخرصاصا ی دام ،ماشا ین شیردوشا ی ،لولاه
های انرقال و ظروف حم و نگهداری شیر نیز می توان اسرفاده نمود.
روش مصرف:
پوویدون آیداین تیت دیپ محلول آماده مصرف است و نباید برای عملیات تیت دیپ رقیق شود .این محلول را می توان توسط ماشین
اسپری یا لیوان مخصوص تیت دیپ بکار برد .در موقع اسپری نمودن پس از هر شیردوشی باید دقت شود که نوک پسران از هر جهت با

محلول پوشیده شود (همه سطح آن قهوه ای شود) در صورت اسرفاده از لیوان مخصوص باید آن را تا خط نشانه (معموال  2/3لیوان) با
محلول پرکرده و نوک پسران ها را آن فرو برد.
از فنجان و محلول مشررک برای تعدادی از دام ها اسرفاده نشود !
برای تمیز و بهداشری کردن پسران ها قب از شیردوشی یک قسمت از محلول را با ده قسمت آب ولارم (حادود  30درجاه ساانریگراد)
مخلوط نموده و تمام پسران را با آن شست و شو نمایید و با حوله پارچه ای خشک نمایید.
برای ضد عفونی و بهداشری کردن ماشین شیردوشی ،لوله های انرقال و ظروف از محلول  1به  10اسرفاده نمایید .برای ضد عفاونی سار
پسرانک ها باید قب از شیردوشی هر دام ،آنها را حداق به مدت  30ثانیه در محلول فرو برده و سپس اسرفاده نمایید .برای ضاد عفاونی
حوله های پارچه آن ها را به مدت  10دقیقه در محلول  1به  10غوطه ور نمایید .برای هر دام باید از حوله جداگانه اسرفاده شود .
هشدار:
از تماس محلول تیت دیپ با خوراک حیوانات و از آلوده شده اسرخرهای پرورش ماهی با این محلول جلوگیری نمایید.
محلول کمرنگ یا بی رنگ شده فاقد خاصیت ضد عفونی کنندگی اسات .از رقیا ق کاردن محلاول باا آب با یش از  30درجاه ساانریگراد
اجرناب نمایید.
از مخلوط کردن این محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری نمایید.
موارد احتياط:
افراد حساس به ید از تماس با این محلول اجرناب نمایند و هنگام کار با ایا ن محلاول از عیناک ،ماساک ،دسارکش ،روپاوش و چکماه
اسرفاده شود.
شرايط نگهداری:
دور از دسررس کودکان نگهداری شود .در دمای کمرر از  30درجه سانریگراد و دور از نور نگهداری شاود و از یا خ زدگا ی محافظات گاردد.
محلول های رقیق شده را فقط در ظروف پالسریکی یا شیشه ای نگهداری نمایید و در اسرع وقت اسرفاده شود.
فقط برای اسرعمال خارجی است.
بسته بندی دارو :در گالن  3800میلی لیرری.
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