
 

 

 
 חומרי חיטוי לעטין הרשומים בשירותים הווטרינריים ומאושרים לשימושרשימת 

 (.29.1.1 עודכן ביום)

 

רישום בתוקף 
 משווק/היצרן :     עד

 החומר

 (חומר פעיל)

רכוז 
מומלץ 

PPM 
 PH אופן המיהול

 במיהול
 הערות

זהר  -זהרלאב 2.2.13..8
 דליה

 זהר יוד מדולל 

(Iodin/Iodo) 
 0.4-4.4 לשימושמוכן  ...0

8% 
 לנולין+גליצרין

81.1..2.1. 
זהר  -זהרלאב

 דליה

 טיט-אספט

(Troclosene 

Sodium 22.4%) 

14.. 
טבליה לליטר  1

 מים
4.4-2..  

זהר  -זהרלאב 81.3.2.13
 דליה

 .1יוד פי 

(Iodin/Iodo) 
 לנולין+ גליצרין  0.4-4.4 1+9מים  ...0

8..9.2.13 
 טק-סאסא

PRO YOD מרוכז 

(Iodin/Iodo) 
 גליצרין 8% 8.3.-2.3 0+1מים  ...0

81.12.13 

 טק-סאסא

PRO YOD  מוכן
 לשימוש

(Iodin/Iodo) 

 גליצרין 8% 2.3-8.3 מוכן לשימוש ...0

81.12.2.12 * 

 קונצפט

 וט –בלו 

(Troclosene 

Sodium 36%) 

2... 
טבליה לליטר  1

 מים 
4.4-2.. 

מכיל סמן צבע 
 כחול

81.12.2.1. 

 קונצפט

 קלורווט

(Troclosene 

Sodium-50%) 

14.. 
טבליות  1

 לליטר מים
4.4-2..  

81.1..2.1. 

 קונצפט

 XL קלורווט

(Troclosene 

Sodium-70%) 

14.. 
 .1 -טבליות ל 8

 ליטר מים
4.4-2..  



 

 

23.2.2.13 

 הורייזן ביוטק

 אגריספט

(Troclosene 

Sodium 22.4%) 

14.. 
לליטר  הטבלי 1

 מים
4.4-2..  

81.1..2.13 

 שחר כימיקלים

 יודינול

 מוכן לשימוש

Polyvinylpyrrolido

ne/povidone 

 גליצרין 2% 0.4-4.4 מוכן לשימוש ...0

81...2.22 
 שחר כימיקלים

 יודינול מרוכז

PVP Iodine 
 גליצרין 4% 0.4-4.4 מים 0.4+1 ...0

81....2.1. 

 .דור קי

 הלמיד טבליות

(Tosychloramide 
Sodium)  

8... 
טבליות  2

 לליטר מים
2..-...  

  אבקה הלמיד .דור קי * 81.12.2.12

Sodium-
toluenesulfonchlora

mide 

  ...-..2 ליטר /גרם 4 ...8

 Vקומוספטיל  דיברסי ישראל * 81.12.2.12

Sodium Iodine 

 2.4% 2.4-..0 מים 0.4+1 ...0
 לנולין+גליצרין

דובי /ספידי .81.12.2.1
 שמיר

 קליר עטין

(Iodin/Iodo) 

 מכיל גליצרין ..4-..0 מוכן לשימוש ...0

 11Eיוד גל  עמגל 23.2.2.13

(Iodine active 2%) 

 מכיל גליצרין 8.4-0.4 מוכן לשימוש ...0

 אפי יוד מ"טפקו בע-כימ 3.2.19..81

PVD Iodin 2%)) 

 מכיל גליצרין 2.4-..0 מוכן לשימוש ...2

 אפי יוד מ"טפקו בע-כימ 2.19....81

PVD Iodin 11%)) 

 מכיל גליצרין 2.4-..0 מרוכז ...2

 קנופיור פיטופיד 29.2.2.19

Lactic acid)) 

 מים 1+9 ...3

לשימוש 
לפני  בריסוס

 גליצרין 2%.. ...2



 

 

 חליבה

 קנופיור פיטופיד 9.2.2.19

Lactic acid)) 

 מים 0+2 ...82

לשימוש 
לפני  בהקצפה

 חליבה

 גליצרין 3%.. 2.40

 קנופיור פיטופיד 29.2.2.19

Lactic acid)) 

+ ליטר מים 9.3 ..12
ל "מ ..2

לשימוש 
בטבילה לפני 

 חליבה

 גליצרין 0%... .8.1

 SDקנומינט  פיטופיד 29.2.2.19

Chlorhexidine 

digluconat 

מוכן לשימוש  ...4
 לריסוס וטבילה

. גליצרין 4% 4..4
מכיל סמן צבע 

 כחול

 קנומינט פיטופיד 29.2.2.19

Chlorhexidine 

digluconate 

מוכן לשימוש  ...4
 בטבילה

. גליצרין 4% 4..4
מכיל סמן צבע 

 כחול

 

 מטליות לחיטוי פטמות

 הערות החומר היצרן בתוקף עד רישום

 מטליות חיטוי יחידות ...פרסטריל  ונסון דיברסי'ג * 81.12.2.12

 

 החומר נמצא בתהליך של חידוש רישום* 

 

 אברהם הראל 

 איכות וקשרי יצרניםמנהל 

 מועצת החלב

 

 

 


