
 Kilco Danmark ApS 
Jens Chr.Skous Vej 1   8000 Åarhus C 

T: +49 (0) 2822 696 8501   E: info@kilco.eu 
www.kilco.eu 

 

 

www.kilco.eu 

Vidste du at ... 

 ... oocyster kan overleve 600 dage uden en vært? 

 ... hvert forår stiger antallet af Cryptosporidium  coccidier 

 … almindelige desinfektionsmidler ødelægger organismernes fedt lag (lipider) 

 … Cryptosporidium coccidier er dobbelt beskyttet - med et fedt lag (lipid lag) og et protein lag 

 … det betyder at oocyster skal bekæmpes med 2 forskellige desinfektionsmidler eller et 

kombinationsprodukt som KILCOX EXTRA 

 … brugen af Kilcox Extra er derfor arbejds besparende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggende foranstaltninger… 
For at imødegå udbredelsen af oocyster, er et godt og konsekvent hygiejne koncept nødvendig. 

1. For at forhindre spredning af patogenet til andre dyr. 

2. For at modvirke rekontaminering. 

 

 

Ydre lag:  

Lipider 

Indre lag: 

Protein 

Produkt A  
(ødelægger lipidlaget) 

Produkt B 

(ødelægger proteinet lag) 

 

To desinfektionscyklus (2x) En desinfektioncyklus (1x) 
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Et must er en regelmæssig ... 

 ... Rengøring af kalve igloer med Ecofoam Advanced. 

 ... Desinfektion af kalve igloer med Kilcox Extra. 

 ... Brug af Envirex, et stærkt desinficerende pulver. 

 ... Støvle desinfektion før og efter kontakt med kalveområdet med Virex. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger til forebyggende foranstaltninger: 
I overensstemmelse med de anbefalede rengørings- og desinfektions applikationer, vil en gennemsnitlig 

udgift pr kalv pr dag på 1,20 kr forekomme. 

Omkostninger til forebyggende foranstaltninger pr 

1 kalv / dag =  1,20 dkr * 
 

(* Med den anbefalede brug af ecofoam Avanceret, Kilcox Extra, Virex og Envirex med gennemsnitlig forurening og 20 kalve og 60 dage i kalveområdet.  Alle 

oplysninger er givet i god tro men uden garanti for fuldstændighed og nøjagtighed.) 
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Ecofoam Advanced 

Alkalisk rengørings skum, optimeret til langtids 
tilhæftning på lodrette og glatte overflader  

Aktiv ingrediens: natriumhydroxid 

Pakke størrelse: 25, 200 og 1000 liter 

 
 
 

 Kilcox Extra 
Flydende bredspektret desinfektionsmiddel med 

antiparasitisk virkning, for overflader og udstyr 

 Aktive ingredienser: chlorcresol, glutaraldehyd, QUATS  

 Pakkestørrelsen: 4 x 5 und 25 Liter           #2016-29-7105-00175 

 
 

 

Virex 

Hurtig virkende bredspektret desinfektionsmiddel i 
pulverform, ideel til regelmæssig desinfektion af støvler og 
andet udstyr. Brugsopløsning stabil i 7 dage. 

Aktive ingredienser: peroxid, klor 

Pakkestørrelsen: 10 kg poser og 95 x 100g #2016-29-7105-00158 

 

 

Envirex 

Hygiejne pulver, der binder overskydende fugt, indeholder 

2% af det biocidholdige produkt Virex, magnesiumsilicater, 

silica og æteriske olier. 

 
 Pakkestørrelsen: 20 kg 

 

 

 

 

 


