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A Neogen lança o desinfetante de amplo espectro Viroxide Super
ROCHDALE, Reino Unido, XX de fevereiro de 2019 - A Neogen anunciou hoje a adição do novo desinfetante
Neogen Viroxide Super à linha de BioSecurity.
O Viroxide Super da Neogen é um desinfetante à base de peroxigênio aprovado pela DEFRA (FMD, SVD,
General Orders). Possui uma química oxidativa comprovada, não resistente, que causa danos extensos aos
mecanismos de proteção das células microbianas, proporcionando a eliminação ideal de bactérias, vírus,
fungos e esporos. A química do Viroxide Super da Neogen é conhecida pelos benefícios químicos no controle
de doenças de emergência aceitos pelos governos em todo o mundo.
O Viroxide Super é eficaz em uma ampla faixa de temperaturas, em condições de água dura e na presença de
matéria orgânica pesada. As aplicações do produto incluem a desinfecção de superfícies duras, equipamento,
alojamento de gado, veículos e mergulhos de pés, e aplicações de embaçamento e nebulização aérea como
parte de programas de desinfecção terminais e contínuos.
A linha Viroxide Super da Neogen possui embalagens atualizadas e novas formulações para destacar a
qualidade premium desses produtos desinfetantes, nos setores de aves, suínos, equinos, pecuários e
veterinários, bem como organizações governamentais para o controle de doenças de emergência.
A Neogen BioSecurity procura ativamente distribuidores em todos o mundo para o Viroxide Super da Neogen.
O Viroxide Super da Neogen foi desenvolvido nas instalações da Neogen em Rochdale e é fabricado no
Reino Unido. Para mais informações, contacte a Neogen BioSecurity através do e-mail BioSecurity.sales@
neogeneurope.com ou visite animalsafety.neogen.com.
Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos para a segurança alimentar e de
animais. A divisão de Segurança Alimentar da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para
testes diagnósticos de bactérias transmitidas por alimentos, toxinas naturais, alergênicos, resíduos de drogas,
doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Segurança Animal é líder no desenvolvimento de
genoma animal junto com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo:
kits diagnósticos, produtos farmacêuticos, instrumentos veterinários, cuidados com feridas e desinfetantes.
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Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

