
ЯКІСНІ ПРОДУКТИ  
ДЛЯ БІОБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

–  ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ РОБЛЯТЬ СВІТ БЕЗПЕЧНІШИМ!



ЯКІСТЬ2 

ЗНАННЯ ТА ДОСВІД 
СТВОРЮЮТЬ  

ЯКІСНІ ПРОДУКТИ

«LABORATORY OF ANTISEPTICS» – 
інноваційна компанія, що займається 
науковою розробкою і виробництвом 
дезінфікуючих і миючих засобів. 
Спеціальні знання, технічний прогрес 
і досвід роботи дозволили нашій 
компанії стати одним із провідних 
виробників продуктів для вирішення 
питань біобезпеки в ветеринарії. 

LABORATORY OF ANTISEPTICS 
сертифікована на відповідність 
останнім вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015  по напрямку 
«Разробка, виробництво,  продаж 
дезінфікуючих і миючих засобів».

LABORATORY OF ANTISEPTICS це:
• сучасне підприємство з розвине-

ною системою контролю якості;
• ефективні продукти, безпечні для 

людей, тварин, навколишнього  
середовища.  

Сертифікат

Крім того – вони дуже зручні та еко-
номічно вигідні в застосуванні.
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ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ 
успішна дезінфекція починається 

з ретельного очищення

Очищення та дезінфекцію тваринницьких 
приміщень слід розглядати як одне ціле. 
Ретельне очищення з обов’язковим 
використанням ефективного засобу 
необхідне для успішної дезінфекції.

Очищення, виконане правильно, зменшує 
кількість мікроорганізмів на 80%. Якісне 
очищення – ключ до успішної дезінфекції.

Неорганічні та органічні забруднення, 
такі як жири, масла, білки, залишки корму 
і посліду є живильним середовищем  
(особливо в теплі) для мікроорганізмів 
всіх видів. Миючий засіб, що здатний 
проникати всередину забруднень, сприяє 
кращому очищенню, знижує кількість 
мікроорганізмів та скорочує шкідливу 
дію, спричинювану ними. Жири розчиняються краще при високій тем-

пературі. Оптимального результату можна 
досягти тільки із застосуванням спеціальних 
тензидів (наприклад, ВІАКЛІН Д). Це дозволяє 
заощадити час, знизити витрату води, добре 
вимити поверхні.

Робота з очищення приміщень починається  
з видалення забруднень, підстилки, залишків 
корму, посліду.

Очищення (мийка) необхідна для видалення 
органічних і неорганічних забруднень. Завдяки 
ретельному очищенню поверхні  знежирюються, 
скорочується кількість мікроорганізмів, що 
згодом значно підвищує ефективність дезінфекції.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ3 
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ВИД ОБРОБКИ КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИТРАТА ЭКСПОЗИЦІЯ

Очищення (мийка) 1-5 % (в залежності від 
рівня забруднення) 350 мл/м2 15-30 хвилин

ОЧИЩЕННЯ

ТАРА/УПАКОВКА  

10 л  20 л 200 л

ВІАКЛІН® Д
ЛУЖНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ – 
КОНЦЕНТРАТ                                                                

ВІАКЛІН Д  эфективно видаляє «важкі» забруднен-
ня різної природи з зовнішніх і внутрішніх повер-
хонь промислового обладнання, тари, складських 
приміщень і т.д. Високо ефективний навіть у воді 
більшої жорсткості.

СКЛАД                                                                                                                                                  
Суміш  неіоногенних і амфотерних ПАР, луг , «зеле-
ний»  комплексоутворювач, вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ                                                                                                                                          
ВІАКЛІН Д  рекомендується застосовувати при тем-
пературі робочих розчинів вище 15° С. Засіб можна 
наносити на поверхні вручну, за допомогою роз-
пилювального пристрою або миючого обладнання 
високого тиску.

МАКСИМАЛЬНА ЭФЕКТИВНІСТЬ 

НА ТВАРИННИЦЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ

ОЧИЩЕННЯ4 
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ЛАСЕПТ® ФОРТЕ 
ДЕЗIНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ
ЛАСЕПТ ФОРТЕ – багатоцільовий дезінфікуючий засіб-концен-
трат з ідеальним складом діючих речовин - глутаровим альдегі-
дом та синергетичною сумішшю четвертинних амонієвих сполук 
1-го і 3-го поколінь. 

ЛАСЕПТ ФОРТЕ володіє потужним спектром дії (віруліцидною, 
фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною):

 эфективний  проти африканської чуми свиней, 
 добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
 эфективний в жорсткій воді,
 эфективний в присутності органічних речовин  

(при білковому навантаженні),
 володіє миючими і дезодоруючими властивостями,
 перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами. 

СКЛАД                                                                                                                                                 
Глутаровий альдегід – 110 г/л, алкілдиметилбензиламонію  
хлорид – 180 г/л,  дидецилдиметиламонію хлорид – 70 г/л, 
інгібітор корозії, «зелений»  комплексоутворювач,  «тума-
номоделюючі»  додатки, вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ                                                                                                                                          
ЛАСЕПТ ФОРТЕ застосовують для профілактичної та виму-
шеної дезінфекції: 

 тваринницьких, птахівничих приміщень (в тому числі інкуба-
торів та інкубаційного яйця); 

 приміщень хутрової промисловості та обладнання; 
 на забійних пунктах; 
 тари для зберігання і перевезення кормів; 
 автомобільного транспорту;
 приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках,  

розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ТАРА/УПАКОВКА 

ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИТРАТА ЭКСПОЗИЦІЯ

Профілактична 0,25-0,5 %                                   250- 350 мл/м2 60-120 хвилин

Вимушена 1% 350 мл/м2 60-120 хвилин

Аерозольна (гaрячим 
або холодним туманом) 10% 10 мл на 1 м3 (1 л 

концентрату на 1000 м3) 180 хвилин

Гігієнічні бар 'єри (дез. 
коврики і ванни) 0,5% По мірі необхідності

Заміна раз  
в 7 днів або по 
мірі висихання

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ 

АЕРОЗОЛЬНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ 

ГАРЯЧИМ АБО ХОЛОДНИМ 

ТУМАНОМ 

10 л  1 л  5 л  20 л 200 л

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ5 
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ТАРА/УПАКОВКА 

ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИТРАТА ЭКСПОЗИЦІЯ

Профілактична 0,25-0,5 %                                   250- 350 мл/м2 60-120 хвилин

Вимушена 1% 350 мл/м2 60-120 хвилин

Аерозольна (гaрячим 
або холодним туманом) 10% 10 мл на 1 м3 (1 л 

концентрату на 1000 м3) 180 хвилин

Гігієнічні бар 'єри (дез. 
коврики і ванни) 0,5% По мірі необхідності

Заміна раз  
в 7 днів або по 
мірі висихання

ЛАСЕПТ® МАКС 
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ
ЛАСЕПТ МАКС – потужний дезінфікуючий засіб-концентрат  
з високим вмістом активних компонентів, дозволяє 
ефективно дезінфікувати «проблемні» поверхні в місцях 
утримання тварин і птиці.

ЛАСЕПТ МАКС володіє потужним спектром дії (віруліцидною, 
фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною):

 эфективний  проти африканської чуми свиней,
 добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
 эфективний в жорсткій воді,
 эфективний в присутності органічних речовин (при білковому 

навантаженні),
 володіє миючими  і дезодоруючими властивостями,
 перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами.

СКЛАД                                                                                                                                                 
Глутаровий альдегід – 250 г/л, алкілдиметилбензиламонію  
хлорид – 80 г/л,  дидецилдиметиламонію хлорид – 40 г/л, інгібі-
тор корозії, «зелений»  комплексоутворювач,  вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ                                                                                                                                          
ЛАСЕПТ МАКС використовують для профілактичної та виму-
шеної дезінфекції: 

 тваринницьких, птахівничих приміщень (в тому числі 
інкубаторів та інкубаційного яйця); 

 приміщень хутрової промисловості та обладнання; 
 на забійних пунктах; 
 тари для зберігання і перевезення кормів; 
 автомобільного транспорту;
 приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках, 

розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ 

ДЕЗІНФЕКЦІЇ «ПРОБЛЕМНИХ» 

ПОВЕРХОНЬ

10 л  1 л  5 л  20 л 200 л

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ6 
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ТАРА/УПАКОВКА 

ЛАСЕПТ® ФРІ
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ

ЛАСЕПТ ФРІ – економічний дезінфікуючий засіб-концентрат  
з високою ефективністю, дозволяє в рази скоротити витрати на 
дезінфекцію місць утримання тварин і птиці.

ЛАСЕПТ ФРІ володіє потужним спектром дії (віруліцидною, 
фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною):

 эфективний  проти африканської чуми свиней,
 добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
 эфективний в жорсткій воді,
 эфективний в присутності органічних речовин (при білко-

вому навантаженні),
 володіє миючими  і дезодоруючими властивостями,
 перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами. 

СКЛАД                                                                                                                                                 
Глутаровий альдегід – 125 г/л,  гліоксаль – 35 г/л, формальде-
гід  – 120 г/л, алкілдиметилбензиламонію  хлорид – 60 г/л, інгібі-
тор коррозії, «зелений»  комплексоутворювач,  вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ                                                                                                                                          
ЛАСЕПТ ФРІ використовують для профілактичної та виму-
шеної дезінфекції: 

 тваринницьких, птахівничих приміщень (в тому числі інкуба-
торів та інкубаційного яйця); 

 приміщень хутрової промисловості та обладнання; 
 на забійних пунктах; 
 тари для зберігання і перевезення кормів; 
 автомобільного транспорту;
 приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках,  

розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.
10 л  20 л 

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ «ДОСТУПНОЇ» 

ДЕЗІНФЕКЦІЇ 

200 л

ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИТРАТА ЭКСПОЗИЦІЯ

Профілактична 0,25-0,5 %                                   250- 350 мл/м2 60-120 хвилин

Вимушена 1% 350 мл/м2 60-120 хвилин

Аерозольна (гарячим 
або холодним туманом) 10% 10 мл на 1 м3  

(1 л концентрату на 1000 м3) 180 хвилин

Гігієнічні бар 'єри  
(дез. коврики і ванни) 0,5% По мірі необхідності

Заміна раз  
в 7 днів або по 
мірі висихання

7
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ТАРА/УПАКОВКА  

5 кг  1 кг  10 кг 20 кг

ЛАСЕПТ® НОК
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ

ЛАСЕПТ НОК – швидкодіючий  кислотний дезінфікуючий засіб, 
добре проникаючий  вглиб оброблюваних поверхонь.     

ЛАСЕПТ НОК:  

 володіє  потужним спектром дії, 
 добре проникає вглиб оброблюваних поверхонь,
 эфективний в жорсткій воді,
 перешкоджає виробленню резистентності мікроорганізмами.                                                                                              

СКЛАД                                                                                                                                                 
Надоцтова кислота  – 150 г/л, перикис водню – 200-250 г/л,  
оцтова кислота – 150 г/л, вода очищена.

ЗАСТОСУВАННЯ                                                                                                                                          
 ЛАСЕПТ НОК використовують для профілактичної та ви-
мушеної дезінфекції: 

 тваринницьких, птахівничих приміщень (в тому числі інкуба-
торів та інкубаційного яйця); 

 приміщень хутрової промисловості та обладнання; 
 на забійних пунктах; 
 тари для зберігання і перевезення кормів; 
 автомобільного транспорту;
 приміщень, обладнання та інвентарю в зоопарках,  

розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ВИД ДЕЗИНФЕКЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИТРАТА ЭКСПОЗИЦІЯ

Профілактична 0,5 %                                   350 мл/м2 60 хвилин

Вимушена 1% 350 мл/м2 120 хвилин

Аерозольна (гарячим 
або холодним туманом) 15% 20 мл на 1 м3    

(1,5 л концентрату на 1000 м3)   120 хвилин

Газація яєць 15% 20 мл на 1 м3 20 хвилин

ДЕЗІНФЕКЦІЯ8 
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ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИТРАТА ЭКСПОЗИЦІЯ

Вимушена 1% 350 мл/м2 2-3 години

Аерозольна (гарячим 
або холодним туманом) 4 % 25 мл на 1 м3   60 хвилин

Систем водопостачання 0,5% 1-12 годин

Гігієнічні бар 'єри (дез. 
коврики і ванни) 0,5%

Заміна раз  
в 7 днів або по 
мірі висихання

ЛАДЕЗ®  ОКСІ
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ
ЛАДЕЗ®  ОКСІ    високоефективний та  безпечний 
дезінфікуючий засіб для всіх видів об’єктів ветеринарного 
нагляду.  

ЛАДЕЗ®  ОКСІ:   
 володіє потужним спектром дії (віруліцидною, 

фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною)
 ефективний при низьких температурах,
 добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
 эфективний в жорсткій воді,
 эфективний в присутності органічних речовин (при 

білковому навантаженні),
 перешкоджає виробленню резистентності 

мікроорганізмами

СКЛАД                                                                                                                                                 
Потрійна сіль пероксомоносульфата калію – 50 %,  
у якості допоміжних речовин – неорганічні буферні системи  
та інші функціональні добавки – до 100%.

ЗАСТОСУВАННЯ
ЛАДЕЗ®  ОКСІ     застосовують для профілактичної та виму-
шеної дезінфекції:  тваринницьких, птахівничих (в тому числі 
інкубаторів та інкубаційного яйця, систем водопостачання), 
приміщень хутрової промисловості та обладнання, на забій-
них пунктах, тари для зберігання і перевезення кормів; авто-
мобільного транспорту, приміщень, обладнання та інвентарю 
в зоопарках, розплідниках, ветеринарних лікарнях і клініках.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ТАРА/УПАКОВКА  

2,5 кг 5 кг

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ   ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПРИ 

НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ9 
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ВИД ДЕЗІНФЕКЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИТРАТА ЭКСПОЗИЦІЯ

Вимушена 1% 350 мл/м2 2-3 години

Аерозольна (гарячим 
або холодним туманом) 4 % 25 мл на 1 м3   60 хвилин

Систем водопостачання 0,5% 1-12 годин

ЛАДЕЗ®  СУПЕР
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – КОНЦЕНТРАТ
ЛАДЕЗ®  СУПЕР    високоефективний та  безпечний 
дезінфікуючий засіб для всіх видів об’єктів 
ветеринарного нагляду. 

ЛАДЕЗ®  СУПЕР   
   володіє потужним спектром дії (віруліцидною, 

фунгіцидною, бактерицидною в т.ч. туберкулоцидною), 
   ефективний при низьких температурах, 
   добре сумісний з оброблюваними поверхнями,
   эфективний в жорсткій воді,
   эфективний в присутності органічних речовин (при 

білковому навантаженні),
   перешкоджає виробленню резистентності 

мікроорганізмами

СКЛАД  
Потрійна сіль пероксомоносульфата калію – 40,5 %, натрия 
дихлороизоцианурат - 5,5  % у якості допоміжних речовин 
– неорганічні буферні системи  та інші функціональні до-
бавки – до 100%.

ЗАСТОСУВАННЯ
ЛАДЕЗ®  СУПЕР     застосовують  для дезінфекції тварин-
ницьких та птахівничих приміщень, прилеглих територій, 
систем подачі питної води, повітря, цехів по переробці пти-
ці та яєць, забійних та м’ясопереробних цехів, транспорт-
них засобів, обладнання, поверхонь, приладів, інструмен-
тарію, санітарно-технічного обладнання та інших об’єктів, 
що підлягають ветеринарному нагляду.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ТАРА/УПАКОВКА  

2,5 кг 5 кг

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ РОТАЦІЇ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ10 
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ТАРА/УПАКОВКА  

10  кг 20 кг 25 кг

ЛАДЕЗ®  ПЛ 
ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ 
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

ЛАДЕЗ®  ПЛ     адсорбуючий-дезінфікуючий 
засіб на основі хлораміну і каоліну. Ефективно 
підсушує поверхню, прибирає запахи і дезінфікує.     

ЛАДЕЗ®  ПЛ : 
 ефективна дезінфекція в присутності тварин,     
 володіє потужним спектром дії (віруліцидним, 

фунгіцидним, бактерицидним),   
 добре сумісний з робочою поверхнею,    
 активується в присутності аміаку,    
 володіє сорбуючими і дезодоруючими 

властивостями.  

СКЛАД                                                                                                                                                 
Хлорамін  – 1,2 %,  ефірна олія, кволін.

ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛАДЕЗ® ПЛ призначений для проведення дезін-
фекції і санації виробничих, побутових, допоміж-
них приміщень та обладнання у тваринницьких 
господарствах і пташниках, приміщень та облад-
нання цирків та зоопарків, санітарно-забійних 
пунктів, автомобільного транспорту, що вико-
ристовується для перевезення тварин, а також 
для проведення вимушеної дезінфекції вищевка-
заних об’єктів при виникненні інфекційних захво-
рювань.

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ   ДЕЗІНФЕКЦІЇ В 

ПРИСУТНОСТІ ТВАРИН

ДЕЗІНФЕКЦІЯ11 
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ГІГІЄНА

ТАРА/УПАКОВКА  

1 л  5 л

СЕПТОВІР І 
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – АНТИСЕПТИК 

СЕПТОВІР І  – комбінований дезінфікуючий 
засіб для шкірних покривів - антисептик для 
застосування в медичних установах  
і побуті, на основі ізопропілового спирту, 
полігексаметіленбігуаніду г/х і 2 - феноксіетанолу.  

 не сушить шкіру, навіть при тривалому 
застосуванні,

 володіє широким спектром дії (вірулоцідним, 
фунгіцидним, бактерицидним),

 створює на поверхні шкіри захисну 
антибактеріальну плівку, має пролонговану дію,

 дозволений дітям,
 противірусна активність, в тому числі проти 

SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

СКЛАД                                                                                                                                                 
Ізопропіловий спирт – 64%, 
полігексаметіленбігуаніда г / х –  0,1%, 
2-феноксіетанол  – 0,5%, функціональні добавки, 
вода очищена  –  до 100%.

ЗАСТОСУВАННЯ                                                                                                                                          
СЕПТОВІР І призначений для гігієнічної та 
хірургічної дезінфекції шкіри рук медичного 
персоналу закладів охорони здоров’я; 
дезінфекції шкіри операційного та ін’єкційного 
полів; дезінфекції шкіри перед і після різних 
маніпуляцій у пацієнтів, в т. ч. дітей; гігієнічної 
дезінфекції шкіри рук.

ІДЕАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ  ДЛЯ ТРИВАЛОЇ  

ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК

ГІГІЄНА12 
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ГІГІЄНА

ТАРА/УПАКОВКА  

1 л  5 л

СЕПТОВІР БС
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ – АНТИСЕПТИК 
СЕПТОВІР БС     безспиртовий антисептик, 
комбінований дезінфікуючий засіб для шкірних 
покривів для застосування  
в медичних установах і побуті.

СЕПТОВІР БС:    
 не сушить шкіру, навіть при тривалому 

застосуванні,
 створює на поверхні шкіри захисну 

антибактеріальну плівку,  
має пролонговану дію,

 дозволений дітям,
 противірусна активність, в тому числі  

проти SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.                                                                                              

СКЛАД                                                                                                                                                 
Полігексаметіленбігуаніда г / х – 1%,  
2-феноксіетанол –2%,  
функціональні добавки,  
вода очищена – до 100%.

ЗАСТОСУВАННЯ                                                                                                                                          
СЕПТОВІР БС призначений для гігієнічної 
та хірургічної дезінфекції шкіри рук 
медичного персоналу закладів охорони 
здоров’я; дезінфекції шкіри операційного та 
ін’єкційного полів; дезінфекції шкіри перед 
і після різних маніпуляцій у пацієнтів, в т. ч. 
дітей; гігієнічної дезінфекції шкіри рук.                                                                                  
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