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Bio-Vet, 2002 yılında Bursa’da 
kuruldu. Kuruluşunun ilk yıllarında 
özellikle yumurta tavukçuluğunda 
klinik hizmetleri sunan bio-vet 
kurduğu teşhis laboratuvarları 
ile uzun yıllar boyunca eksikliği 
hissedilen teşhis ve tedavi hizmetlerini sürdürdü. 2006 
yılından beri Hollanda Intracare firmasının Türkiye 
distribütörlüğünü yapıyor. Bio-Vet’in markalaşmayı ve 
kurumsallaşmayı önemseyen bir firma olduğunu belirten 
Bio-Vet Genel Müdürü Orhan Yasun, markalaşma 
yolunda hangi basamklardan geçildiğini Tarım Türk 
Dergisi’ne anlattı. 

“Intracare, Hollanda’da GMP+ 
şartlarında yüksek kaliteli biyosidal 
ve nutrisyonel ürünler üreten 
ve dünyada yetmişten fazla 
ülkeye ihracat yapan bir firmadır. 
Intracare’in yüksek kalite 
standartlarına sahip ürünleri Bio-
Vet’in klinik tecrübesi ile birleşmiş ve 
yeni fikirler oluşmuştur. Bu sayede bio-
vet piyasada “kaliteli ürün” satışı ile bir marka olmuştur. 
Intracare, hayvancılık sektöründe kullanım sahası bulan 
Intra Nutri-Mix, Intra Mineral Se+Vit.E, Intra Calferol, 
Intra Aerosol, Intra Aqua Acid gibi nutrisyonel ürünler 
yanında civcivlerin yaşamlarının ilk günlerinde kullanılan 
Intra Chickpaper civciv kağıdı ve ayrıca hayvanların ayak 
hastalıklarının tedavisinde kullanılan Intra Hoof-fit gibi 
ürünleri üretmektedir. Ancak Intracare’i tüm dünyaya 
tanıtan en önemli ürünü Intra Hydrocare’dir.Intra 
Hydrocare, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş Hidrojen 
Peroksit içeren geniş kullanım alanına sahip biyosidal 
dezenfektandır. Ürün içerisindeki Hidrojen peroksit 
Intracare tesislerinde çok küçük mikro partiküller haline 
getirilen gümüş iyonları ile stabilize edilir. Bu sayede 
ürünün güvenliği ve etkinliği artırılır. 

İlk yıllarda veteriner müstahzar olarak piyasaya sunulan 
Intra Hydrocare 31.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 
“Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” gereğince tekrar 
ruhsatlandırılmış ve çok geniş bir kullanım alanına 
sahip olmuştur. Şu anda Intra Hydrocare Avrupa’da ve 

Türkiye’de en geniş kullanım alanına 
sahip biyosidal dezenfektandır. 
Biyosidal ürün yönetmeliği kullanım 
amacına göre biyosidal ürünleri 
“ürün tipi” adı verilen gruplara 
ayırmıştır. Intra Hydrocare 2-3-4-

5- ve 11 no’lu ürün tiplerinde Sağlık Bakanlığı’ndan 
biyosidal ürün olarak ruhsatlıdır.
Bu sayede kişisel ve umumi alanlar, sağlık kurumları, 
hastaneler, okullar, kreşler, oteller, restorantlar, 
belediyeler, arıtma tesisleri, süs ve yüzme havuzları, 
hayvan barınakları ve hastaneleri, veteriner hekim 
klinikleri, mezbahalar, kesimhaneler, et, süt, balık işleme 
üniteleri, meşrubat sektöründe, sera ve fideliklerde 

ekipman ve su dezenfeksiyonunda, 
insanların ve hayvanların içme sularının 

dezenfeksiyonunda, ayrıca sanayide 
soğutma kulelerinin temizlik ve 
dezenfeksiyonunda Intra Hydrocare 
güvenle kullanılmaya başlanmıştır. 

Çünkü Intra Hydrocare doğa dostu 
bir üründür. Kullanımı sonrasında 

çevreye zararlı hiçbir kalıntı bırakmaz. Su ve 
oksijene ayrışarak yok olur.

İlk yıllarda Bio-Vet’in müşteri grubunda yalnız tavukçuluk 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar varken bugün 
Bio-Vet birçok sektöre hizmet vererek diğer sektörlerde 
de “kaliteli ürün” markasını oluşturmaktadır. Maalesef 
ülkemizde gerek tarım ve hayvancılık ve gerekse gıda 
sektörlerine ve hatta tüm sektörlerde rekabet kalite 
alanında değil fiyat bazında olmaktadır.
Ürünün pahalı olması aynı zamanda kaliteli olduğu 
anlamına gelmeyebilir, bunun yanında ucuz ürünlerin 
de kalitesi konusunda iyi bir araştırma yapmak gerekir.   
Bio-Vet yüksek kalite standartlarına sahip ürünlerini 
kullanım kolaylığı ve düşük dozajları ile müşterilerine 
uygun fiyatlarıyla sunmaktadır.

Hedefimiz, ürünlerimizin kullanıldığı tüm sektörlere 
yalnızca ithalat yaparak hizmet etmek değil, gelecekte 
Türkiye’de üretim yaparak ülke ekonomisine katma 
değer sağlamak ve istihdam yaratmaktır. Bio-Vet, “kaliteli 
üretim” markasını da yaratacaktır.
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EKOLOJİK BİYOSİDAL DEZENFEKTAN 

•	 Hidrojen Peroksit ve Kolloidal Gümüşün sinerjik etkisi ile hızlı ve kalıcı dezenfeksiyon sağlar
•	 Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sağlık sektörlerinde geniş kullanım alanına sahiptir
•	 Bakterisidal, Virusidal, Fungisidal, Sporisidal, Algisidal etkilidir
•	 Mikroorganizmalar üzerinde % 99,999 biyolojik etkinliğe sahiptir

*Tüm yüzeylerde, ekipmanlarda ve su sistemlerinde kullanılabilir.
  *Organik kontaminasyonu ortadan kaldırır.                                              
  *İnsanlar, hayvanlar ve malzemeler için güvenlidir.                                   
   *Biyolojik olarak tamamen yıkımlanır.    
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