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 Syror och baser har ofta god desinficerande effekt, särskilt i höga koncent-  
 rationer. I höga koncentrationer är de dock kraftigt korroderande på metaller  
 och starkt retande på hud och slemhinnor, vilket minskar användbarheten.
  Oxiderande medel påverkar de flesta mikroorganismer genom oxidation.  
 De mest kända av dessa medel är halogenpreparaten, dvs föreningar som  
 avger klor och jod. Nu finns miljövänligare medel som persyror och per- 
 salter.
 w Perättiksyra och väteperoxid är instabila och fungerar bäst under sura  
  förhållanden. Väteperoxid är ett svagt desinfektionsmedel.
 w  Jod och jodkomplex användes tidigare inom livsmedelsindustrin. De  
  kan ge upphov till missfärgning och har en obehaglig lukt och använd- 
  ningen har därför minskat.
 w  Klor i olika former är effektiva desinfektionsmedel. Rent klor har obe- 
  haglig lukt och är toxisk. Kloraminer är säkrare att använda men har  
  långsam effekt. Hypoklorit har en karaktäristik lukt och blekande effekt.  
  Underklorsyrlighet är effektiv i sur miljö. I produkter som innehåller under-  
  klorsyrlighet uppnås ett gynnsamt förhållande mellan effekt och toxicitet. 

EffEkt av olika dEsinfEktionsmEdEl
               

Bakterier
Produktgrupp Gram-

positiva
Gram-
negativa

Mykobakterier Sporer Virus Svampar

Aldehyder +++ +++ +++ +++ +++ +++

Alkoholer +++ +++ + - - ++

Baser +++ +++ - - +++ ++

Fenoler +++ +++ +++ - - +

Halogener +++ +++ + + +++ +++

Oxiderande medel +++ +++ +++ +++ +++ +++

Kvartära 
ammoniumföreningar

+++ + - - - +

- Ingen effekt, + Liten effekt, ++ God effekt, +++ Mycket god effekt



säkErhEt
               

Produktgrupp Säkerhet1)

Människa Djur Miljö
Oxiderande medel/Peroxider  
Virkon S  
Klordioxid

+++
++

+++
++

+++
++

Aldehyder
Glutaraldehyd
Formaldehyd

+
-

+
-

+
+

Jodföreningar ++ ++ ++

Klorföreningar ++ ++ +

Fenoler + + -

Kvartära ammoniumföreningar +++ +++ +++

Baser - - ++

1) Bruksfärdig lösning 
- Ingen säkerhet, + Låg säkerhet, ++ Medel säkerhet, +++ Hög säkerhet

rEngöring och dEsinfEktion av djurstallar

Rengöring
Alla utrymmen töms på lösa inventarier. Damm tas bort från loft, väggar, rör 
etc. Ventilationsöppningar och skorstenar rengörs grundligt. Gödsel och foder-
rester tas bort mekaniskt.

Fasta och torra rester av smuts på golv, mellanväggar, krubbor etc. blötläggs. 
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EffEktEn av virkon s mot olika sjukdoms-
alstrandE organismEr i djurstallar

               
Djurslag Sjukdom Orsak (bakterie, virus eller 

svamp)
Effekt av Virkon S

Svin Kolidiarré, ödemsjuka Escherichia coli Ja

Parvovirusinfektion Parvovirus Ja

PMWS Porcint circovirus Ja

PRRS PRRS-virus (Arteritvirus) Ja

Svindysenteri Brachyspira hyodysenteriae Ja

Kronisk tarminfektion Lawsonia intracellularis* 
Brachyspira pilocicoli

Ja

Rödsjuka Erysipelothrix rhusiopathiae Ja

Nyssjuka Mannheimia multocida Ja

Salmonella Salmonella typhimurium Ja
 
* Lawsonia intracellularis är den bakterie som är betydelsefull eftersom den orsakar kronisk sjukdom

Djurslag Sjukdom Orsak (bakterie, virus eller 
svamp)

Effekt av Virkon S

Får Maedi visna Lentivirus Ja

Mink Plasmacytos Parvovirus Ja

Djurslag Sjukdom Orsak (bakterie, virus el. 
svamp)

Effekt av Virkon S

Nötkreatur BSE Prion (protein) Ej testat**

Diarréer hos kalv Coronavirus Ja

Rotavirus Ja

Escherichia coli Ja

Salmonella typhimurium Ja

EHEC Enterohaemorrhagisk E. coli Ja

Falska kokoppor Parapoxvirus Ja

Herpes mamillitis Alfa herpesvirus Ja

Klövspaltinflamma-
tioner

Fusobacterium necrophorum 
Dichelobacter nodosus

Ja
Ja

** Natriumhypoklorit anges ha effekt mot prioner. Natriumhypoklorit är ett av de verksamma ämnen i Virkon S
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Djurslag Sjukdom Orsak (bakterie, virus el. 
svamp)

Effekt av Virkon S

Nötkreatur Luftvägssjukdomar Haemophilus Ja

Mannheimia haemolytica Ja

Haemofilus somnus Ja

Mul- och klövsjuka Picornavirus Ja

Ringorm Microsporum
Trichophyton

Ja
Ja

Häst Hästinfluensa Influensavirus Ja

Kvarka Streptococcus equi Ja

Mugg Dermatophilus congolensis Ja

Ringorm Trichophyton equi
Microsporum equi

***
***

*** Effekten är verifierad mot Trichophyton och Microsporum från andra djurslag

Djurslag Sjukdom Orsak (bakterie, virus eller 
svamp)

Effekt av Virkon S

Fjäderfä Aviär encefalomyelit Picornavirus Ja

Aviär influensa Influensavirus H5N1 Ja

Blåvingesjuka Chicken infectious anemia 
virus (Circovirus)

Ja

Colibacillos E. coli Ja

Infektiös bronkit Coronavirus Ja

Mareks sjukdom Herpesvirus Ja

Newcastlesjuka Paramyxovirus Ja

Salmonella Salmonella typhimurium Ja

Hund Diarré Coronavirus Ja

Kennelhosta Bordetella bronchiseptica
Parainfluensavirus typ 2

Ja
Ja

Parvovirusinfektion Parvovirus Ja

Katt Chlamydiainfektion Chlamydophila felis Ja

FIP Coronavirus Ja

Felin leukemi Felint leukemivirus Ja

Kattpest Parvovirus Ja

Kattsnuva Calicivirus
Rinotrakeitvirus

Ja
Ja
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dEsinfEktion i fiskodlingar

I tabellen nedan anges de vanligaste smittämnena inom fiskodlingen och vilken 
koncentration Virkon S-lösningen ska ha för att vara effektiv mot dessa. Innan 
man utför en desinfektion av tomma bassänger och tankar samt alla former av 
redskap, fiskslakterier, pontoner och gångbryggor till fiskodlingar i hav eller sjö 
m.m. görs en grundlig rengöring med rengöringsmedel om det finns ingrodd 
smuts. Till en allmän desinfektion används 1 %-ig Virkon S-lösning. 

OBS! Man får inte utföra desinfektion med Virkon S i bassänger som  
innehåller fisk.

Sjukdom Virkon S-lösningens  
koncentration

Bakterier
Aeromonas salmonicida sub. spp. Furunkulos 2 %

Vibrio anguillarum Klassisk vibrios 2 %

Vibrio salmonicida Kallvattensvibrios 2 %

Renibacterium salmonarum Bakteriell njursjuka 1 %

Streptococcus spp. Streptokockinfektioner 1 %

Yersinia ruckeri Rödmunssjuka 2 %

Mycobacterium spp. Fisktuberkulos 3 %

Virus
IPN-virus Nekrotiserande pankreatit 1 %

VHS-virus Egtvedsjuka 1 %

ILA-virus Smittsam laxanemi 1 %

För studier om Virkon S och information om effektivitet mot svampar, virus och 
bakterier, gå in på www.virkons.se      Dokument.  
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Virkon S har i vissa situationer visat sig vara korrosivt, så vid minsta misstanke 
om risk för korrosion bör den desinficerade ytan sköljas av efter 30 minuter.

Egenskaper
Virkon S:
 är dokumenterat effektivt mot virus ur alla kända virusfamiljer och mot  
 bakterier, mykoplasma och svampar
 är effektivt även vid låga temperaturer (4ºC)
 är snabbverkande (5-30 minuters verkningstid)
 är användarvänligt.

OBS! Virkon S har inte någon effekt mot utvärtes parasiter såsom  
loppor, löss och skabbkvalster på djur.

Förteckningar över mikroorganismer som Virkon S har testats mot och den 
dokumentation som ligger till grund för förteckningarna kan beställas från 
Pharmaxim eller hittas på hemsidan www.virkons.se      Dokument.

Virkon S består av flera komponenter som var för sig angriper olika delar av 
mikroorganismen. Samtidigt samverkar komponenterna så att de förstärker 
varandras effekt. Det sker en oxidering av proteinerna i mikroorganismen 
vilket innebär att den oskadliggörs. Detta är en irreversibel process varför det 
inte kan uppstå någon resistens.
Virkon S innehåller organiska salter som bryts ned till enkla salter. Den orga-
niska tensiden är ett salt av natriumalkylbensensulfonat som uppfyller EUs 
krav på bionedbrytbarhet.

Användning av Virkon S
Desinfektion av alla typer av djurstallar, djurkliniker, kennlar, katterier, kläck-
erier, minkfarmar, fiskodlingar, foderfabriker, växthus, dricksvattensystem, 
lagerrum för grönsaker, transportvagnar, stövlar, redskap mm.
Virkon S löses i vatten enligt doseringsanvisningen och sprutas ut med rygg-
spruta, högtrycksspruta med lågt tryck eller annan lämplig utrustning.  
Vid användning av högtryckstvätt med injektor måste denna kunna ställas in 
på minst 12 % och helst på 20 %, annars måste brukslösningen blandas i kar 
eller tunna och sugas upp direkt med tvättaggregatet. 
Åtgång vid stalldesinfektion är 0,1 – 0,2 liter/m2 vid användning av 1 % bruks-
lösning.

Säkerhetsanvisningar
Pulvret kan irritera slemhinnor, hud och ögon. Skyddshandskar bör användas 
vid beredning av brukslösningen.
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Miljö
Virkon S bryts ned fullständigt och efterlämnar inga skadliga ämnen i miljön. 
Tomt emballage tas om hand som farligt avfall.

I kloaksystem och biologiska reningsanläggningar kan man inte se några nega-
tiva effekter av 1 %-ig Virkon S-lösning. Under extrema förhållanden i mycket 
små biologiska anläggningar kan varje kemikalie ha en negativ påverkan.

Odlad fisk tål inte kontakt med Virkon S-lösning. Slemhinnan på fiskens utsida 
skadas av det låga pH-värdet.

Rovflugor
Virkon S skadar inte rovflugor.

Bruksanvisning för Blandning av  
Brukslösning

Användning Koncentration Mängd Virkon S per liter vatten

Desinfektion av stallar, växthus och 
andra lokaler samt transportfordon 

1 % 10 g

Desinfektion av undersökningsbord, 
laboratorieutrustning, hund-, katt-, kanin- 
och fågelburar samt sprayning av stövlar

1 % 
1 %

10 g  
1 tablett i 500 ml vatten

Desinfektion av instrument (låt verka i 
max 10 minuter), skölj med rent vatten

0,5 - 1 % 5 - 10 g

Desinfektion av vattenledningssystem 
(låt verka i 30 minuter, spola rent)

0,25 - 1 % 2,5 - 10 g

Användning Koncentration Mängd Virkon S per liter vatten
Kontinuerlig desinfektion av dricksvatten 0,1 % 1 g

Dimning efter ytdesinfektion (1 - 2 liter 
lösning åtgår till 100 m3)

1 % 10 g

Luftdesinfektion över djur 0,5 % 5 g
 
Förpackningen med 1 kg innehåller ett blått doseringsmått som rymmer 10 ml = 10 g.
Förpackningarna med 2,5 och 5 kg innehåller ett doseringsmått som rymmer 200 g.
Förpackningarnas gula lock rymmer 500 g.
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