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Evcil Hayvan Hastalıklarının Virkon S ile Kontrolü 
Veteriner klinikleri, hasta hayvan yoğunluğunun fazla olması bakımından hastalıkların 
yayılmasında kilit noktalardandır. Veteriner hekimlere, çalışanlara ve muayene için gelen 
hayvanlara zoonoz enfeksiyonların veya bulaşıcı hastalıkların bulaşma risklerini azaltmak 
için Virkon S i biyogüvenlik programının bir parçası olarak kullanılmalıdır. 
Virkon S Parvovirüslere karşı 1 / 100 dilüsyonunda 5 dak gibi kısa bir sürede etki eden tek 
dezenfektandır.  
Veteriner kliniklerinde bulunan kafesler enfeksiyon etkenlerini taşıyabileceğinden 
barındırılacak hayvanlar için risk içerirler. Bu amaçla Virkon S ile yataklıklar, ekipmanlar ve 
aletler dezenfekte edilmelidirler.  
Hayvan barınakları şehrin çeşitli bölgelerinden toplanan hayvanların yaşadığı yer olması 
bakımından, salgın hastalıkların en yoğun olduğu ve dezenfeksiyon uygulanması gereken en 
önemli merkezler arasındadır. Muayene odaları, kafesler mutlaka 1 / 100 - 200 sulandırma 
oranında hazırlanan Virkon S ile gerek yıkanarak veya silinerek gerekse aerosol spreyleme 
sistemi ile ortam (zemin, duvar, hava ) dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 
 
Virkon S Evcil Hayvan Hastalıklarında Dünyanın Etkili ve Güvenli Dezenfektanı 
• Virkon S dengelenmiş ve stabilize edilmiş peroksijen bileşimleri, organik asitler ve inorganik 
tampon sisteminden oluşan toz bir üründür. 
• Virkon S in sahip olduğu yüksek surfaktan seviye, asidik ve oksitleyici etki ile 
mikroorganizmalarda yıkım meydana getirir böylece dezenfeksiyon sağlar ve hiçbir zaman 
direnç kazanmaz.  
• İnsan ve hayvanlarda etkili bilinen 23 virüs ailesine karşı Virkon S etkilidir.  
• Virkon S insanlar, hayvanlar ve çevre için güvenle kullanılabilir.  
• Virkon S OIE listesindeki hastalıklara karşı kullanılması önerilen bir üründür. 
• Tahta gibi gözenekli yüzeylerde yüksek organik kirlilikte, sert sularda ve düşük ısıda bile 
Vİrkon S in etkinliği kanıtlanmıştır. 
• Virkon S toksik değildir, % 1 lik solüsyonu deri ve göz için zararlı değildir. 
 
Evcil Hayvanlarla Paylaşılan Mekanların, Ekipmanların Dezenfeksiyonu 
• Evcil hayvan barınaklarının, kullanılan ekipmanların, kulübe, kafes dezenfeksiyonunda.  
• Evcil hayvan giysisi, minder gibi. tekstil malzemelerinin, sepet ,mama, su kapları ,oyuncak, 
tasma vb dezenfeksiyonunda, 
• Dış mekanlardan iç mekanlara girişte özellikle kedi-köpeklerin patilerinin temizliğinde ve 
dezenfeksiyonunda, 
• Balıkların, kaplumbağaların barındırıldıkları fanusların ve akvaryumların 
dezenfeksiyonunda  
• Evlerde ortak kullanım alan (halı, yatak, koltuk, mutfak vb) yüzeylerinin dezenfeksiyonunda 
.  
• Hayvan barınakları ve hayvan hastanelerinin su sisteminin dezenfeksiyonunda.  
• Hayvanlara hava yolu ile bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla mevcut ortamdaki hava 
dezenfeksiyonunda, Virkon S 1/100 ve 1/200 oranında sulandırılarak güvenle kullanılır. 
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Virkon S 'in Etkili Olduğu Evcil Hayvanlarda Görülen Bazı Viral Hastalıklar 
 

HASTALIK ETKEN 
Parvoviral Enteritis Parvoviridae - Canine 

parvovirus 
Feline Panleucopaenia Parvoviridae - Feline 

parvovirus 
Infectious Canine Hepatit Adenoviridae -Canine 

adenovirus 
Gastrointestinal Infection Rotaviridae - Feline rotavirus 
Coronaviral Enteritis Coronaviridae - Canine 

coronavirus 
Feline Infectious Peritonitis Coronaviridae - Feline 

coronavirus 
Feline Rhinotracheitis Herpesviridae - Feline 

herpesvirus 
Canine herpesvirus Infection Herpesviridae - Canine 

herpesvirus 
Viral Encephalomyelitis Adenoviridae 
Kennel Cough Canine parainfluenza 
Distemper (köpek gençlik 
hastalığı) 

Paramixoviridae - Morbilivirüs 

Rabies (kuduz) Rhabdoviridae 
Paramyxovirosis paramyxoviridae 
Pox (çiçek) Poxviridae 
Lung-Eye-Trachea Disease Herpesviridae 
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Virkon S 'in Etkili Olduğu Bazı Bakteri ve Mantarlar 
 
BAKTERİ MANTAR 
E.coli Malassezia pachydermatis 
Salmonella typhimurium Microsporum canis 
Bordetella 
bronchiseptica 

Microsporum gypseum 

Campylobacter jejuni Epidermophyton floccosum 
Colostridium perfinges Trichophyton 

mentagrophytes 
    


