
IVASAN SPRAY 500 ML 
K dezinfekci a odstranění pachů z chovatelských pomůcek, misek, 
hraček, napaječek, přepravních boxů, klecí, pelíšků, terárií, kotců. K 
dezinfekci povrchů, ploch a předmětů. Účinnost proti virům, 
bakteriím a plísním. Přípravek neobsahuje chlor, je nehořlavý, bez 
barvy a zápachu. Při případném kontaktu přípravku s kůží zvířat a 
peřím ptáků nepůsobí dráždivě. 

TYP PŘÍPRAVKU: Antiseptika, dezinfekce 

CÍLOVÉ DRUHY 
ZVÍŘAT: 

Králík, Kůň, Kožešinová zvířata, 
Kočka, Pes 

Účel použití – typ 3 
Kapalný dezinfekční prostředek účinný proti virům, bakteriím a plísním je určený pro 
potřeby veterinárních a chovatelských zařízení k přímému použití postřikem. 

Přípravek neobsahuje chlor, je nehořlavý, bez barvy a zápachu. Dezinfikuje a odstraňuje 
pachy z vyšetřovacích stolů, přepravních boxů, pelíšků, kotců, terárií a chovatelských 
pomůcek, včetně misek. 

IVASAN Spray nepoškozuje žádné materiály a je proto ideální k dezinfekci znečištěného 
nábytku, koberců, matrací a jiných materiálů, z nichž odstraňuje také zápach. Ošetřené 
materiály nemění svou barvu, ani nejsou jinak poškozeny. 
Ošetřením vznikne na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční 
době eliminuje biologické znečištění (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném 
povrchu, navíc tento ochrání až několik dní a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace. 
Polymerovou vrstvu je možno po předepsané době působení odstranit opláchnutím 
vodou. 

Složení 
Účinná látka: alkyl (C12-16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy – 0,025 g/100 g.    
Pomocná látka: PHMG – polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. 
Přípravek má charakteristický dlouhotrvající antibakteriální (G+ a G- bakterie, bakterie 
tuberkulózy), antivirový a protiplísňový efekt. Dosud nebyla zaznamenána existence 
rezistentních zárodků.    

Návod na použití a dávkování 
Nastříkejte na zapáchající a znečištěná místa a nechte minimálně 15 minut působit. 
Ošetřené místo není nutno po aplikaci omývat nebo jinak ošetřovat. V případě, že váš 
čtyřnohý přítel znečistil přepravku nebo pelíšek, je dobré je před samotným mytím 
a praním nastříkat přípravkem IVASAN  Spray a nechat působit alespoň po dobu 
patnácti minut. Tento způsob aplikace zajistí stoprocentní čistotu bez zápachu. 

IVASAN Spray je šetrný i k drobným savcům, ptákům a plazům, proto jej můžete bez 
obav použít i na dezinfekci tohoto druhu chovatelského zařízení. Po krátkém působení 



přípravek z ošetřovaného povrchu otřete, případně opláchněte a poté jej můžete ihned 
nechat přijít do styku se zvířetem. 
Časové období potřebné pro biocidní účinek – minimálně 15 minut. 

Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy. 

Upozornění: 
Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek připravujte v souladu s pokyny 
uvedenými v návodu. Nemíchejte s dalšími dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za 
škody způsobené nesprávným použitím. 

Pokyny pro první pomoc: 
Při zasažení očí vyplachujte oči alespoň 15 minut vodou a zajistěte lékařské ošetření. Při 
nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při styku s kůží okamžitě odložte 
kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umýt pokud možno vlažnou vodu 
a mýdlem. Při požití přesuňte postiženou osobu do klidné místnosti a dejte jí vypít 
několik sklenic vody s 10 tabletami živočišného uhlí. Je doporučeno vyhledat lékařské 
pomoci. 

Doprava a skladování: 
Žádná zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná. Skladování při teplotě 10 – 25 °C. 
Uchovávejte mimo dosah dětí, v originálních uzavřených nádobách. Skladujte odděleně 
od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek nevystavujte přímému slunečnímu záření. 

Odstranění obalu a přípravku 
Zbytky přípravku a jeho obal zneškodněte jako nebezpečný odpad v souladu 
s požadavky zákona o odpadech. Zákaz opětovného použití obalu. 

Datum výroby a číslo šarže 
Uvedeno na obalu. 

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu. 

Balení 
500 ml. 

Bezpečnostní opatření 
Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. 

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S13 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S24/25 Zamezte styku s kůží 
a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S29 
Nevylévejte do kanalizace. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení. 
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