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Neogen lança produtos de biossegurança e biosseguridade COMPANION™
para clínicas veterinárias
LEXINGTON, Ky., 27 de março de 2017 — A Neogen tem o prazer de introduzir a sua linha de produtos
desinfetantes COMPANION™, especificamente formulados para a limpeza e desinfecção eficazes de clínicas
veterinárias, instalações e laboratórios de animais.
A nova linha de produtos desinfetantes da Neogen inclui
COMPANION Limpador e Desinfetante, Antisséptico para as Mãos e
Lenços Desinfetantes. Quando utilizados em combinação, os produtos
podem ajudar a proteger a saúde dos pacientes, clientes e funcionários,
limitando a disseminação e o efeito de agentes infeciosos.
“Um programa de biossegurança e biosseguridade deve examinar
todos os métodos de prevenção de doenças, assim como o controle
de surtos de doenças,” disse Dr. Joe Lyman, veterinário de serviços
profissionais da Neogen. “Produtos de limpeza e desinfetantes eficazes,
antissépticos para as mãos e lenços desinfetantes podem ser essenciais
para um programa de biossegurança e biosseguridade.”
Os novos produtos desinfetantes COMPANION da Neogen incluem:
• Limpador e Desinfetante COMPANION. Limpador-Desinfetante de ação dupla desenvolvido para
a eficácia contra um amplo espectro de organismos, incluindo parvovírus canino. É utilizado em uma
diluição de 0,5 oz do produto por 1 galão, econômico e inclui um bomba dispensadora conveniente
para a medição. Este é um produto de pH neutro, fragrância fresca não irritante, não é corrosivo para
equipamentos e não remove pintura ou outros acabamentos de piso.
•

Antisséptico para as Mãos COMPANION. Elimina 99,9% de bactérias nocivas em contato e não
deixa cheiro. A sua espuma espessa seca instantaneamente, sem ressecar a pele e contém um emoliente
condicionador. A sua bomba dosadora precisa, elimina derramamentos inconvenientes e o tamanho de 7
oz pode ser facilmente transportado em veículos — e mantido em áreas onde a água não está prontamente
disponível.

•

Lenços Desinfetantes COMPANION. Eliminam 99% dos germes, incluindo o parvovírus canino e o
calicivírus felino. Os lenços estão prontos para serem utilizados, limpam, desinfetam e controlam o odor
efetivamente, deixando uma fragrância cítrica fresca.

Todos os produtos COMPANION estarão disponíveis em abril. Para mais informações sobre esses produtos e
outros produtos para segurança animal da Neogen, visite animalsafety.neogen.com.
A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos dedicados para a segurança de
alimentos e animais. A Divisão de Animal Safety da Neogen comercializa uma linha completa de produtos
diagnósticos, instrumentos veterinários, farmacêuticos, suplementos nutricionais, desinfetantes, inseticidas e
raticidas.
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Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

