
Biofor é um desinfetante à base de Complexo de Iodophor, com 2,25% de iodo livre. Biofor tem um amplo espectro de 
ação germicida, possuindo atividade bactericida contra Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Salmonella cholerae e 
Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Corynebacterium, 
Bacillus anthracis, Shigella spp, após 30 segundos de contato com a superfície. Biofor possui também atividade fungicida 
contra os fungos dos gêneros: Microsporum, Epidermophiton, Trichophyton, Aspergillus, Candida, Actinomyces e 
Penicillium; após 30 segundos de contato com a superfície, atividade viricida após 15 segundos de contato com a 
superfície, contra os vírus causadores das seguintes doenças: Doença de Newcastle, Bouba Aviária, Doença de 
Gumboro, Encefalomielite Aviária, Laringotraqueíte infecciosa, Bronquite infecciosa e Hepatite infecciosa. Não é tóxico, 
corrosivo ou irritante para a pele, quando utilizado nas dosagens recomendadas. INDICAÇÕES PRINCIPAIS:                  
• AVICULTURA: Limpeza e desinfecção de equipamentos e instalações de processamento de ovos; equipamentos e 
instalações avícolas de modo geral. Controle da disseminação de doenças através da água de bebida das aves ou 
simplesmente para melhorar as condições de potabilidade. • PECUÁRIA: Limpeza e desinfecção de instalações, 
instrumentos e equipamentos veterinários, pedilúvios, vagões e veículos de transporte de animais, acessórios de 
ordenha, inseminação artificial, instrumental cirúrgico, campo operatório e assepsia. • FRIGORÍFICOS E 
ABATEDOUROS: Desinfetante de tanques, câmaras, caminhões frigoríficos e depósitos de produtos de origem animal. 
Na desinfecção de parede, piso, maquinários, balcões e instrumentos. POSOLOGIA E MODO DE USAR: • Prevenção de 
doenças através da água de bebida dos animais: 1 litro de Biofor para cada 2.000 litros de água (0,05%). Trocar a solução 
a cada 24 horas. • Lavagem e esterilização de equipamentos, tanques, latões, tanques de leite, abatedouros e frigoríficos: 
1 litro de Biofor para cada 1.200 litros de água (0,08%). • Limpeza e desinfecção de aviários, incubadoras, pocilgas, 
estábulos, coelheiras, canis, comedouros e bebedouros: 1 litro de Biofor para cada 500 litros de água (0,2%).                   
• Desinfecção e lavagem de úberes das vacas e mãos dos ordenhadores: 1 litro de Biofor para cada 250 litros de água 
(0,4%). • Desinfecção preventiva contra o vírus da Febre Aftosa (pedilúvios, pulverização de galpões, estábulos, vagões, 
veículos e lavagem da boca dos animais e de equipamentos): 1 litro de Biofor para cada 100 litros de água (1%).               
• Desinfecção de estábulos contaminados com vírus da Febre Aftosa e em pedilúvios: 1 litro de Biofor para 50 litros de 
água (2%). Obs.: O tempo de atuação eficaz é de 10 minutos ou até as superfícies secarem. PRECAUÇÕES GERAIS:     
• Não usar o produto misturado a inseticidas fosforados ou clorados. • Para o iodo, o antídoto é o tiossulfato de sódio, na 
dose de 100 mL, a 5% por via oral. • Evitar contato direto com a pele. Caso isto ocorra, lavar o local com bastante água 
corrente limpa. Se houver irritação persistente, procurar um médico, levando a embalagem do produto. • Informação para 
uso médico: O produto contém iodo em meio ácido. Caso seja ingerido acidentalmente, administrar por via oral leite de 
magnésia (200 mL ou mais), água e leite para diluir o ácido. Não provocar vômitos. CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E 
SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Venda sob 
prescrição do Médico Veterinário. Resp. Técnica: Adriana Cristina P. Cini CRMV/SP 8413.  Lic. no M. A. sob o número 
0.975 em 14/09/79. Apresentação:  frascos de 100 mL e 1 litro, bombonas de 5, 20 e 200 litros.  Vencimento: 3 (três) 
anos após a data de fabricação. Proprietário e Fabricante: CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.                                     
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Conteúdo: 1 litro

Uso Veterinário

*Contém 2,25% de iodo livre

Concentrado de iodophor ........................11,25 g
Ácido fosfórico .........................................15,00 g
Veículo q.s.p. .......................................100,00 mL

COMPOSIÇÃO - Cada 100 mL contém:
*

DESINFETANTE

BACTERICIDA • FUNGICIDA • VIRICIDA
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