
 
 დეზინფექტანტები            და ზოგადი 

ბიოციდები, დეზინფექტანტები ზედაპირებისათვის,     რომლებიც იმყოფებიან 

 

ფუნგისანი (Phungisan) 
 
 
 

წამლის ფორმა: გარეგანი მოხმარების ხსნარი, გამოიყენება მეფუტკრეობაში. 
 

შემადგენლობა 
 

პრეპარატი  “ფუნგისანი  ბიოციდური  ხსნარი”  შეიცავს  5.0%  დიდეცილ-დიმეთილ 

ამონიუმის ბრომიდს. 
 

შეფუთვა: 50 მლ და 100 მლ მუქი ფერის მინის ფლაკონი, მუყაოს კოლოფში. 
 

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ფუნგიციდური, სადეზინფექციო საშუალება, 
 

გამოყენების ჩვენებები 
 

გამოიყენება  ფუტკრებში,  როგორც 

Ascosphera   apis    და    Aspergillus   spp 

აღმძვრელის მიმართ, როგორც 

სადეზინფექციო   საშუალება. პრეპარატი 

ახასიათებს (Ascosphera apis, Aspergillus spp.) 

ფუნგიციდური მოქმედება. გამოყენების 

სფერო: სკების შიგნითა ზედაპირის 

დეზინფექცია  (ფიჭის  ჩარჩოების 

ჩათვლით). 
 

ბიოციდური პრეპარატის ჯგუფი 
 
 
 
 
 

ადამიანის და ცხოველის საკვებთან კონტაქტში. 

მოხმარების კატეგორია: პროფესიონალური. 

გამოყენების წესი და დოზები 

პრეპარატი   გამოიყენება   როგორც   1%   სამუშაო   ხსნარი,   ჯაგრისით   წასმის   ან 

შესხურების გზით. 
 

სკის დეზინფექცია პრეპარატის წყალხსნარით ნაყრის ან ფუტკრის ოჯახის ჩასმამდე. 

2ლ ანადუღარ წყალს ემატება 20 მლ პრეპარატი “ფუნგისანი”. გულმოდგინედ ესმევა



ჯაგრისით  ან შესხურება ხდება სკის კედლებსა და ძირზე. დანახარჯი _ 150 დან 200 

მლ-მდე ერთ სკაზე. 
 

საკუჭნაოს ჩარჩოების და ფიჭების დეზინფექცია საწყობში შეტანამდე,    ფიჭების და 

ჩარჩოების დამუშავება ბუდის გაფართოვების დროს. შესხურება-ფიჭების და 

ჩარჩოების სადეზინფექციო ხსნარით, 10 დან 20 მლ-ის ოდენობით (20 მლ პრეპარატი 

ფუნგისანი 2 ლიტრ ანადუღარ წყალში) ერთ ცალზე გადაანგარიშებით. 
 

პირველადი    დახმარებისა    და    მოწამვლის    საწინააღმდეგო    ღონისძიებები    - 

ინციდენტის შემთხვევაში დაზიანებული ადგილის წყლის ჭავლით ჩამობანა. 
 

ბიოციდური  პრეპარატის  პროცედურებს  შორის  გამოყენების  ინტერვალი:  - 

პრეპარატი “ფუნგისანი ბიოციდური ხსნარი” გამოიყენება ერთჯერადად, 

ფუნგიციდური მოქმედების ექსპოზიციის დრო - 60 წუთი. 
 

გამოყენების დროს დამცავი ხერხები, ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს 

კოლექტიური და პირადი დაცვის საშუალებების ჩათვლით, ხანძარსაწინააღმდეგო 

ხერხები, ავეჯი და დანადგარები, ადამიანისა და ცხოველის საკვების დაცვა მასთან 

კონტაქტისაგან: 
 

პრეპარატი “ფუნგისანი ბიოციდური ხსნარი”-ის შენახვა და ტრანსპორტირება 

დასაშვებია ორიგინალურ შეფუთვებში. პრეპარატთან მუშაობა დამცავ საშუალებებს 

არ საჭიროებს. 
 

ბიოციდური  პრეპარატისა  და  მისი  შეფუთვის  უსაფრთხოდ  გაუვნებლობის 

მითითება, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში მისი ხელმეორედ გამოყენების 

აკრძალვა. 
 

პრეპარატი “ფუნგისანი ბიოციდური ხსნარი”   შეიცავს 5,0 % დიდეცილ დიმეთილ 

ამონიუმის  ბრომიდს.  იმდენად,  რამდენადაც  აქტიური  ნივთიერებების 

კონცენტრაცია  დაბალია  და ის  თითონ  ხასიათდება  სადეზინფექციო  თვისებებით, 

ამიტომ Pპრეპარატის გაუნებელყოფა ხდება დიდი რაოდენობის წყლის ჭავლით. 

შეფუთვა, გულდასმით უნდა გაირეცხოს წყლით და განადგურდეს, საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების განადგურების მოთხოვნის შესაბამისად. 
 

სპეციფიკური საშიშროებები გარემოსათვის, ორგანიზმების დაცვა, რომლებიც არ 

ითვლებიან მათი გამოყენების ობიექტებად და წყლის დაბინძურების თავიდან 

აცილება:



შენახვის პირობები 
 

ორიგინალურ შეფუთვაში, მზის პირდაპირი სხივებიდან დაცულ შენობაში, ოთახის 

ტემპერატურაზე. 
 

ვარგისიანობის ვადა: გამოშვებიდან 2 წელი. 
 

მწარმოებელი ქვეყანა: პრიმავეტ-სოფია, ბულგარეთი. 


