
BYDLENÍ
Izolujte všechna zvířata, u kterých byla potvrzena 
infekce.

Koťata a štěňata musí být izolována i s matkou. 

Odstraňte pelíšky a hračky, misky, apod. z klece nebo 
podlahy.

Namočte pelíšek před praním do desinfekce 40ml 30minDenně

Umyjte misky v teplé vodě a F10SCXD, pak 40ml Nechat Denně
postříkejte F10SC a nechte uschnout. uschnout

40ml Nechat Umyjte všechny povrchy (stoly, podlahy, dlaždice, Denně
uschnoutatd.) F10SCXD.

40ml Nechat DenněZa použití atomizéru a mlhy vydesinfikujte pokoj, 
uschnoutboudu, atd.

APLIKACE ŘEDĚNÍ NA 
10L VODY

MINIMÁLNÍ
EXPOZICE

FREKVENCE

LÉČBA ZVÍŘAT
Umyjte ihned všechny zvířata léčivým šamponem Po 15minNeředí F10, aby jste zabránili přenosu infekce. oplách-se

nout
Opakujte třikrát po sobě obden u nemocných, týdně Neředí Po 15min 
preventivně u zdravých zvířat. se oplách-

nout
Aplikujte F10 ochrannou mast na postižené místa Obden nebo dle Neředí 
denně. instrukcí se

veterináře
 40 ml -Před nanesením masti odstraňte všechen organický 

materiál a starou mast pomocí F10SC (1:250). 

Nechat 
uschnot

PERSONÁL
Se zvířaty by mělo manipulovat co nejméně lidí.

Pohyb personálu musí být omezen.

S infikovanými zvířaty a v infikovaném prostředí by 
mělo pracovat naposledy, aby se zabránilo nakažení. 

40ml 30minOchranný oděv by měl být denně desinfikován a 
vyprán

nebo  zneškodněn. 

Správná desinfekce rukou by měla být provedena po Mezi manipulací 4ml bez 30 
každé manipulaci s infikovaným zvířetem (F10 gel s jednotlivými ředění sekund
nebo tekoucí voda a F10 mýdlo) zvířaty

Denně

OBECNĚ
Trávník by měl být udržován posekaný a vystaven co 
nejvíce slunci. 

Přenosky by měly být umyté (F10SCXD) a Po každém 40 ml
desinfikované (F10SC) po každém použití použití

Úklidové pomůcky (mopy, hadry, kartáče) je třeba na Po každém 40ml
konci každého dne umýt F10SCXD a desinfikovat použití
F10SC. 

Nechat 
uschnout

Nechat 
uschnout

Rady pro zdraví
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DOPORUCENÍ PRO CIŠTENÍ A DESINFEKCI

Vyrobeno: Health and Hygiene (Pty) Ltd  (Reg. No. 94/00853/07)
PO Box 906, Florida Hills, 1716, South Africa

Tel: +27 11 474 1668 • Fax: +27 11 474 1670 • www.healthandhygiene.co.za • www.f10products.co.za

VETERINÁNÍ PRAXE
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SNÍŽENÍ LETNÍCH 
RIZIK U VÁS I U 
VAŠICH MILÁČKU

DOPREJTE SVÝM NEJMILEJŠÍM TO NEJLEPŠÍ!



SNÍŽENÍ  LETNÍCH RIZIK U VÁS I U VAŠICH 
MILÁČKŮ

Je léto, ale je také sezóna hmyzu!

Přemnožení mikrobů 

Přemnožení hmyzu

Zkažené jídlo

Přenos patogenů

V létě bychom si měli obzvláště dát pozor, aby u našich miláčků a u 
nás nedošlo k zahlcení imunitního systému nežádoucím množstvím 
patogenů z prostředí.

Teplota a vlhkost jsou dva základní faktory, které ovlivňují růst 
mikrobů. Teploty lehce na 30°C jsou ideální pro pomnožení 
patogenních mikroorganismů, které mohou ohrozit během léta zdraví 
jak našich zvířecích miláčků, tak naše. 
 

V létě se také namnoží mnoho hmyzu – mouchy, komáři, pakomáři, 
švábi. Parazité jako klíšťata, blechy a střevní červi se také objeví, aby 
potrápili naše miláčky a především roznášeli choroby. 

Jídlo se kazí v létě ve vyšších teplotách daleko rychleji. Bakterie se 
rychle pomnoží a zkontaminují tak potraviny rychleji, než by se dalo 
předpokládat. To láká hmyz a hlodavce, kteří pak patogeny přenáší na 
citlivé hostitele. 

Patogeny se mohou přenést tak, že se dotknete kontaminovaného 
povrchu a potom jdete např. připravovat jídlo. V domácnosti , kde je 
více zvířat se můžou patogeny snadno přenášet přímým kontaktem, 
rukama, pelíškem, přes misky na vodu a na žrádlo, hřebeny, apod. 

•
nádoby by měly být umývány zvlášť a pravidelně desinfikovány  
účinným a netoxickým desinfekčním prostředkem. 

• Zvířata by neměla mít přístup na plochy, kde se připravuje jídlo. 
• Namočte pelíšek před praním do desinfekce ,  aby jste si byli jisti, 

že je po vyprání opravdu hygienicky čistý. Pelíšek, který není čistý 
láká mouchy, zvyšuje se riziko myázy a zůstane-li ve vlhkém 
prostředí, snadno zplesniví. 

• Klece, ohrádky, terária, akvária, apod. by neměla být čištěna v 
kuchyni nebo koupelně, ale venku na místech k tomu vyčleněných. 
Pro desinfekci  by měl být použit účinný přípravek, který je 
bezpečný pro Vás, Vaše zvířata i pro životní prostředí. 

• Pravidelně vytírejte a desinfikujte  plochy, kde se zdržují a kde se 
krmí Vaši domácí miláčci. 

• Pravidelně čistěte a desinfikujte  úklidové náčiní jako jsou mopy, 
hadry, kartáče, atd. 

Dbejte všech upozornění a varování a postupujte podle návodu. 

Je důležité, aby byl přípravek registrovaný. Všechny přípravky, které 
jsou používány k léčbě zvířat musí být registrovány. Je to pro ochranu 
zákazníka, který se tak ujišťuje o tom, že informace uvedené na etiketě 
byly zkontrolovány a případně upraveny podle skutečné účinnosti a 
šetrnosti. 

Přípravky F10 jsou registrované. Jsou širokospektrální, to znamená, že 
ničí velké spektrum patogenů, jsou naprosto bezpečné, ve světe velmi 
oblíbené a vysoce ekonomické. Přináší Vám spokojený pocit, že o Vaše 
zdraví a zdraví Vašich miláčků je dobře postaráno.

Zvířata by měla mít vlastní nádoby, ze kterých pijí a žerou. Tyto 
**

**

**

**

**

**Navíc k léčivým prostředkům, které jsou uvedené v tomto letáku 
vyrábí Health and Hygiene F10SC veterinární desinfekci, F10SCXD 
veterinární desinfekci se saponátem, F10 antiseptické mýdlo a F10 
antiseptický gel. 

Čt te etiketu!e
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Nemoci kůže

Co můžeme delat

Zeptejte se veterináře

Zlepšení hygieny

**

Mnoho nemocí kůže se rozvíjí za teplého a vlhkého počasí. V tuto dobu 
jsou časté tzv. hot spoty a plísňová onemocnění kůže. 

Je důležité si rizika léta uvědomovat. Dodržujeme-li zažité hygienické 
návyky, je potlačení růstu patogenů a jejich zneškodnění velmi snadné. 

• Psi a kočky by měli být pravidelně vakcinováni, ošetřováni proti 
blechám, klíšťatům a vnitřním parazitům – škrkavkám a tasemnicím. 
Zeptejte se svého veterináře jak často a čím ošetření provádět.

• Jakmile zjistíte, že s vaším domácím miláčkem není něco v pořádku, 
ihned vyhledejte veterináře. 

• Udržujte srst zvířat pravidelným kartáčováním a koupáním v 
šetrném, ale velmi účinném šamponu jako je F10 léčivý šampon. 
Předejdete tak šíření například kožních plísní. 

• Chraňte rány, odřeniny a špičky uší psů proti pokousání hmyzem 
aplikací F10 spreje s insekticidem. (Nesmí se používat na kočky.)

Zde jsou některé základní body, které pomohou ochránit Vás a Vaše 
miláčky před infekcí:-

• Umyjte si ruce antiseptickým mýdlem  nebo naneste desinfekční 
gel po každém hlazení zvířete, hraní si s jeho hračkami, sahání na 
jeho misky na vodu a žrádlo nebo po uklízení jeho výkalů či moči. 

• Nenechte zvířetem lízat Váš talíř nebo obličej. Choďte na pravidelné 
zubní prohlídky, kdy Vám veterinář poradí, jak udržovat ústní 
hygienu u svého domácího miláčka a jak řešit nebo lépe předcházet 
vzniku zubního kamene, zánětu dásní, zápachu z tlamy a s tím 
spojenému riziku infekce. 


