
   

 

 

Príloha I. k Prevádzkovému poriadku EZ  

 

TECHNOLÓGIA OŠETROVANIA MYŠÍ A POTKANOV  

 

1. Výmena podstielky – podľa potreby, minimálne 2 x do týždňa 

- Myši/potkany sa preložia do čistej chovnej nádoby s čistými hoblinami. 

- Znečistené hobliny sa v prekladacom boxe vyberú lopatkou do odpadovej nádoby. 

- Použité hobliny sa autoklávujú a vynesú do kontajnera. 

- Znečistené nádoby sa vynesú do čiernej časti zverinca a v umývacom automate sa umyjú 

a vydezinfikujú. Nechajú sa uschnúť a odložia sa do skladu čistých nádob.  

- Pri výmene sa čisté nádoby nastelú čistou podstielkou v čiernej časti a cez autoklávovací 

tunel sa prekladajú do bielej časti.  

2. Kŕmenie 

- Zvieratá sa kŕmia ad libitum, zvieratá majú neustále k dispozícii peletované krmivo. 

- Na kŕmenie sa používa štandardná kŕmna zmes pre myši a potkany.  

- Krmivo vchádza do čistej časti zverinca vždy cez autoklávovací tunel.  

3. Napájanie 

- Na napájanie myší a potkanov sa používajú polykarbonátové fľaše s kovovým viečkom 

o objeme 0,25 l a 0,5 l podľa počtu zvierat vo vanici.  

- Voda v pitkách sa vymieňa denne. 

- Pri výmene vody sa fľaša vymyje štetkou, omyje sa tesnenie a prepláchne sa otvor vo 

viečku. 

- Použité fľaše po preložení zvierat sa umyjú a dezinfikujú v umývacom automate a uložia do 

príručného skladu. 

- Pri výmene sa čisté fľaše prekladajú  do bielej časti cez autoklávovací tunel.   

4. Hygiena v chovnej miestnosti  

- 2 x týždenne po výmene podstielky sa omyjú regály s chovnými nádobami a všetko ostatné  

zariadenie dezinfekčnými prostriedkami.  

- Miestnosti zvieratníka sa po skončení každodenných úkonov denne umývajú 1 % roztokom  

saponátu a 2 x týždenne (pondelok a piatok) vodným roztokom dezinfekčného prostriedku 

(1 – 3 % Desur, Saniten, Incidur, Ajatin, Chloramin alebo Dettol)  

- 1 x týždenne (v piatok) sa umyjú steny a dvere. 

 

TECHNOLÓGIA OŠETROVANIA KRÁLIKOV 

 

1. Hydromechanické čistenie tácok pod roštami – denne  

      -    Znečistené tácky sa v prekladacom boxe očistia od výkalov. Počas čistenia sa pod rošt               

            v klietke hneď vkladá čistá tácka, aby sa zabránilo znečisteniu nižšej klietky v batérii. Králik  

            sa počas čistenia klietky prekladá do náhradnej nádoby.  

- Znečistené tácky sa vynesú do čiernej časti zverinca a v umývacom automate sa umyjú 

a vydezinfikujú. Nechajú sa uschnúť a odložia sa do skladu čistých nádob.  

- Pri výmene sa čisté tácky cez autoklávovací tunel sa prekladajú do bielej časti.  

- Klietky sa umývajú a dezinfikujú v umývarke po skončení experimentu, v prípade potreby aj 

častejšie.  

 

 

 



2. Kŕmenie 

- U králikov sa vzhľadom na prevenciu nežiaduceho stučnenia nepoužíva technika kŕmenia ad 

libitum, ale zodpovedajúca kŕmna dávka sa im predkladá v dvoch kŕmeniach, ráno 

a popoludní.  

 

- Na kŕmenie sa používa štandardná kŕmna zmes pre králiky.  

- Krmivo vchádza do čistej časti zverinca vždy cez autoklávovací tunel.  

3. Napájanie 

- Na napájanie králikov sa používajú polykarbonátové fľaše s pítkom o objeme 500 ml.   

- Voda vo fľašiach sa vymieňa denne. 

- Pri výmene vody sa fľaša vymyje štetkou, omyje sa tesnenie a prepláchne sa otvor vo 

viečku. 

- Použité fľaše po preložení zvierat sa umyjú a dezinfikujú v umývacom automate a uložia do 

príručného skladu. 

- Pri výmene sa čisté fľaše prekladajú  do bielej časti cez autoklávovací tunel.   

4. Hygiena v chovnej miestnosti  

- Denne sa po vyčistení tácok pod klietkami  omyjú chovné stojany, klietky a všetko ostatné  

zariadenie handrou namočenou do 1 % roztoku saponátu (Jar, Pur a pod.), zberné rošty sa  

umývajú Fixinelou alebo Savom bez chlóru a následne opláchnu čistou vodou.       . 

- Miestnosti zvieratníka sa po skončení každodenných úkonov denne umývajú 1 % roztokom  

saponátu a 2 x týždenne (pondelok a piatok) vodným roztokom dezinfekčného prostriedku 

(1 – 3 % Desur, Saniten, Incidur, Ajatin, Chloramin alebo Dettol)  

- 1 x týždenne (v piatok) sa umyjú steny a dvere. 

Počas víkendových služieb sa dopĺňa krmivo, vymieňa voda v pitkách a kontroluje sa 

zdravotný stav zvierat.  


