
PRODUKTSERIE INOM VETERINÄRVÅRD

Yt- och luftdesinfektion

Hud- och sårvård

PROFESSIONELL

Ingen avsköljning krävs | pH neutral 
Fri från alkohol | Tar bort odörer

Snabbverkande och allergivänlig  
Fungicid, baktericid, virucid, sporicid



ECO horse - För hästens hälsa 

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. 

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

Moderna metoder och medicinteknisk utrustning hjälper er att hålla en god vårdhygien, hög patientsäkerhet 
och samtidigt förbättras er arbetsmiljö och smittskydd.

Moderna metoder och medicinteknisk utrustning hjälper er att hålla en god vårdhygien, hög patientsäkerhet och samtidigt 
förbättras er arbetsmiljö markant. Med förebyggande metoder tillsammans med vetenskapliga bevis i bagaget kan ni likt 
inget annat sätt skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken. ECO horse är helt fri från farliga kemikalier och kräver 
ingen avsköljning. Resultatet av tillvägagångssättet effektiviserar klinikens rutiner för att upprätta en hög patientsäkerhet. 

DROPPSTORLEK 

Aerosolernas storlek på endast 
20-30 microns gör att ytan endast
blir fuktig och inte blöt. De små
aerosolerna faller så pass sakta att
luftburna partiklar elimineras.

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

SNABBT OCH EFFEKTIVT
Med vår XPOWER kan du 
desinficera 50kvm på endast 2 
minuter. Lätthanterlig, batteridriven 
och ingen evakuering krävs.

RUMSDESINFEKTION 
Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma av aerosoler som når alla luftburna  
partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. Appicera på dina kläder, utrustning och klinikens 
alla tillbehör.

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



XPOWER  
Vår helt batterdrivna kallfogg sprider ECO horse genom luften i 
finfördelade aerosoler som eliminerar alla virus och bakterier i 
luften och på svåråtkomliga ytor.

Hur och varför fungerar ECO horse?
Hypoklorsyra (HOCl) som är hjärtat i ECO horse produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter 
i syfte att bekämpa infektioner. Den antibakteriella effekten minskar risken för infektion och dess naturliga innehåll skapar 
grunden för skonsam samt effektiv behandling av hudinfektioner och sår. 

Hudinfektioner och sårbehandling
För att nå bäst resultat inom sårvård behöver man skydda, kontrollera, minska biobörda och biofilm under 
läkningsprocessen. HOCI oxiderar cellväggarna på några sekunder, dödar bakterien eller tränger genom cellväggarna 
och förstör dess vitala komponenter. Bevarandet av fibroblast och keratinocyt runt såret tillsammans med den antiseptiska 
effekten gör HOCI utmärkt för att behandla sår.  

Klåda och eksem är bland de mest förekommenade hudproblemen hos hästar. Parasiter, infektioner och hudallergier kan 
irritera området och till följd skapa en inflammation. ECO horse försämrar biofilm och minskar bakterietillväxten på huden 
som reducerar både smärta och irritation. Användandet resulterar i snabbare och säkrare läkningsprocesser som till följd 
resulterar i en minskad användning av antibiotika.

ECO horse gel 
50ml 

Återfuktande gel i smidig 
pumpflaska med airless 

teknik.

Sortiment
ECO horse

ECO horse spray 
100ml  

Smidig 100mml flaska för 
applicering direkt på hud, 

ögon och öron.

ECO horse spray 
500ml 

Större flaska för applicering 
över större områden samt 

blötläggning. 

ECO horse 
5L 

Yt- och luftdesinfektion. 
Används tillsammans med 

XPOWER.



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. 

Återfösäljare | www.ecovet.se

Se hur produkten används
Följ länken så kan du se mer om hur du använder 

ECO horse.

Removeit är en producent och distributör av 
produkter inom veterinär och lokalvård.

Våra ECO produkter tillverkas i Enköping ett  
stenkast från mälaren och sker alltid med en  

minimal miljöpåverkan och anpassas utifrån att 
upprätthålla en hög hygiennivå och  

patientsäkerhet.

Genom våra specifikt framtagna produkter  
effektiviserar vi arbetssätt inom desinfektion, 

hud- och sårvård samtidigt som djurens  
välfärd omhändertas.

PRODUCENT OCH LEVERANTÖR


