FÖR HÄSTENS HÄLSA

OCH DIN TRYGGHET

PH neutral

Alkoholfri

Kräver ingen
avsköljning

100% MILJÖVÄNLIG
DESINFEKTION OCH SÅRTVÄTT

VAD ÄR EN FRISK HÄST VÄRD?
Smittskyddet bygger grunden för friska hästar som också ger dig en kostnadskontroll samtidigt som du kan
fokusera på prestation och resultat.
Med ECO horse slipper du evakuering, avsköljning och farliga kemikalier. Vi eftersträvar förebyggande och hälsosamma
metoder samtidigt som att desinfektion aldrig får ta glädjen ifrån viljan att skapa bättre förutsättningar och hälsa för din
häst. ECO horse kan enkelt sprayas på din utrustning, kläder och stallets alla tillbehör. Nå luftburna partiklar som EHV-1,
hästinfluensa och bekämpa svampinfektioner och sår med innehållet från en och samma flaska.

LÄTT SOM EN PLÄTT
Vår ideologi och arbetssätt tillsammans med
vetenskapliga bevis i ryggsäcken gör att vi rakryggade
kan säga att vi gör skillnad på riktigt. Skillnad för dig,
din plånbok och djurens välfärd.
Desinfektion genom kallfoggning är bevisat att nå alla
svåråtkomliga ytor, luftburna partiklar och avverka
många kvadratmeter på kort tid.
DROPPSTORLEK

SPRIDER SIG SOM DIMMA

SNABBT OCH EFFEKTIVT

Droppstorleken är avgörande för bästa
resultat när man använder kallfoggningsteknik. 20 – 30 mikrons är storleken som
gör att ytan enbart blir till en fuktig hinna
och samtidigt faller så pass sakta att den
eliminerar luftburna partiklar.

ECO horse sprider sig som en dimma och
dropparna trycker sig utåt i utrymmet du
desinficerar och når alla svåråtkomliga
ytor och vrår.

Med vår Powerfog kan du avverka
100m² på enbart 2–3 minuter.
Medelförbrukningen är låg och du
behöver aldrig evakuera något innan
användning.

VARFÖR BEHÖVER JAG GÖRA RENT?

VARFÖR BEHÖVER MAN DESINFICERA?

Mekanisk rengöring är ett viktigt element
för att ta bort eventuella smittämnen
i stallet. Smittämnen som ligger i eller
under ett smutslager kan göra desinfektionen otillräcklig. Det är därför viktigt att
vara noggrann med rengöringen för att
desinfektionsmedel skall verka fullt ut.

Desinfektion innebär att man minskar
antalet smittsamma organismer till en
såpass låg nivå att mottagliga djur som
kommer i kontakt med ytan inte utvecklar någon infektion.

HUR OCH VARFÖR FUNGERAR ECO HORSE?
Hypoklorsyra (HOCl) som är hjärtat i ECO horse produceras naturligt i däggdjurs kroppar av de vita blodkropparna för att
bekämpa infektioner. Det är ett ämne som är effektivt mot alla virus och bakterier samtidigt som det är ofarligt för människor
och skadar inte interiör. De goda desinficerande och antibakteriella egenskaperna har varit kända i generationer. Den
äldsta studien är imponerande nog från 1915 och avser just de positiva effekterna med sårtvätt. Nedan är ett exempel när
vi har behandlat mugg med ECO horse.

DAG 1
En kraftig sårskorpa i
karleden som bildats efter
en bakteriell infektion.

DAG 3
ECO horse har trängt in
och förstört bakteriernas
cellmembran.

DAG 5
Sårskorpan har ramlat av
och svullnaden i karleden
har minskat avsevärt efter
endast 10 behandlingar.

DAG 7
Svullnaden har lagt sig
och det inflammerade
området är återställt.

Underhåll sedan behandlingen med ECO horse för att förebygga att bakterier angriper karleden och inflammationen kommer tillbaka.

LÅT OSS JÄMFÖRA
Vi har analyserat olika produkter och jämfört ECO horse med andra medel som är vanliga på marknaden idag.
Nedan kan du se skillnaden på ECO horse jämfört med andra lösningar.

Typ

Effektivitet

Fräter/korrosivt/
skadar utrustning

Kräver
evakuering

Kräver
avsköljning

Kräver
säkerhetsutrustning

ECO horse

++++

Nej

Nej

Nej

Nej

Virkon S (1%)

++(+/-)

Ja

Ja

Ja

Ja

Väteperoxid (3%)

+++

Ja

Nej

Ja

Nej

++++ = fungicid, baktericid, virucid, sporicid +++ = fungicid, baktericid, virucid ++(+/-) = baktericid, virucid & delvis effekt av fungicid .

BEHANDLINGAR MED ECO HORSE
ECO horse bekämpar alla virus & bakterier, svampinfektioner, sporer, mögel och eliminerar alla kända smittsamma
patogener som kan angripa och påverka dina djur. Förebyggande metoder med ECO horse ökar dina chanser att
eventuell smittspridning i besättningen inte blir lika omfattande.

GÖR SOM HUNDRATALS NÖJDA KUNDER - PROVA DU OCKSÅ
”När nya hästar
anländer desinficerar vi stallet och alla
tillbehör. Skönt att
slippa avsköljning!”
Joel Andersson
ALL ABOUT HORSES

”Vi använder ECO
horse i stallet och i
hästtransporten till
och från tävlingar.”
Oscar J Andersson
OJA RACING

”Banbrytande metod
som förenklar arbetet
i vår verksamhet.”
Magnus Andersson
EKEBY STUTERI

SÄKERSTÄLL HÖGSTA EFFEKTIVITET MED VÅRA PRODUKTER.

ECO HORSE | FOGGERS | TILLBEHÖR.

ECO horse

ECO horse finns i 500ml,
1 L och 5L förpackning.

Vectorfog C100+

En av de kraftfullaste
maskinerna som finns
på marknaden. Når ut
snabbt över hela stallet.

Powerfog DC20

Vår helt batterdrivna fogger
sprider ECO horse i luften och
jämt över inredningen i i
finfördelade partiklar.

Anteckningar

PRODUCENT OCH LEVERANTÖR
Removeit startade sin resa mot ett friskare liv i september 2020. Med en tydlig vision tillverkar vi nu
vår egen ECO familj lokalt och bidrar samtidigt till en hållbar utveckling.
ECO familjen tillverkas i Enköping ett stenkast ifrån mälaren. Service, distribution och utveckling sker lokalt med
målet att nå globalt. Aldrig någonsin har det varit viktigare att värna om dig själv, vår omgivning och vårt klimat.
En ökad medvetenhet och gemensamma insatser kommer att bidra till en grönare utveckling och människans
ekologiska fotavtryck kommer att minskas. Vår egen produktion gör att vi enklare kan möta våra kunders behov
och skräddarsy lösningar kring användande och distribution.

ECO horse tillverkas i Sverige
Produktionen är belägen i Enköping och härifrån kontrollerar och äger vi hela
vår produktionskedja. Vi sträver alltid efter att tillverkningen ska ske med en
minimal miljöpåverkan.

Användning
Scanna in QR koden för att se mer om hur du kan använda våra produkter.

Removeit Scandinavia AB | Magasinsgatan 16 |SE-749 35 Enköping | www.removeit.se | +46 (0)20 887 477

