
 

  مکس اپی دست کننده عفونی ضد محلول

 محلول ضدعفونی کننده دست

که این فرآورده برای ضدعفونی دستها بکار می رود و قابل استفاده برای پوست ها حساس به الکل است که در صنایع غذایی کاربرد فراوان دارد : کاربرد 

جهت استفاده  -2. استفاده در آزمایشگاه به جای الکل برای ضدعفونی دستها جهت انجام آزمایشات میکروبی -1: زیر به چند مورد آن اشاره شده است در 

استفاده برای مورد  -4. جهت استفاده بعد از دستشویی، برای جلوگیری از انتقال کلی فرم ها -3. برای دست کارگرانی که تماس مستقیم با محصول دارند

 ...(و  H1N1،HIV) جلوگیری از انتقال انواع ویروس های پوشش دار و بدون پوشش 

باقیمانده، بدون نیاز به آبکشی، حاوی ترکیبات محافظ برای جلوگیری از خشکی پوست در موارد مصرف مداوم، بدون ایجاد حساسیت،   بدون: مزایا 

درصد . تبخیر پایین برای اثربخشی بهتر روی پوست،اثربخشی طوالنی، کاهنده مقاومت های میکروبی به دلیل مکانیسم اثربخشی مختلف و همزمان سرعت 

 % (7) پایین الکل 

 ایزوپروپیل الکل، آمونیوم کوارترنر ، بی گوانیدین: ماده موثر 

 HCVو  HBV، مخمرها، قارچ ها و ویروسها نظیر (  TB) ل باکتری های گرم مثبت و منفی بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها شام: گستره فعالیت 

 .موثر است HIVو 

 دقیقه 3ثانیه الی  33متناسب با موضع مصرف ، : زمان اثر 

 :روش مصرف 

در . ثانیه به روش صحیح مالش دهید 33خته و ری( در حالت خشک و عاری از باقیمانده مواد شوینده و سورفکتانت ) میلی لیتر محلول را بر کف دست ها  3

 .دقیقه استفاده نمائید 3مواقع حساس از مقادیر بیشتر و به مدت 

 :هشدارها و نکات قابل توصیه 

ست از تماس با پو. قبل از استفاده از محلول، پوست از مواد شوینده و سورفکتانت ها کامال پاک و سپس خشک شود. تنها برای استعمال خارجی است

دور . در صورت تماس اتفاقی با چشم، موضع را با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمائید. آسیب دیده ، چشم و غشای مخاطی خودداری شود

 .از دسترس اطفال نگهداری شود

سطح مورد نظر را قبل از .سانتی گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب، جرقه، شعله و آتش نگهداری شوددرجه  33در دمای کمتر از : شرایط نگهداری 

 .ضدعفونی از آلودگی و چربی پاک نمایید



 لیتری همراه با دیسپنسر 4لیتری و  1سی سی ،  033سی سی ،  03ظروف پلی اتیلنی : بسته بندی 


