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مقدمه
ن  شناسایی و کاربردگندزداها ،ضدعفونی کننده ها وپاک کنننده ها یکی از اساسی تری

.  بحساب می آیددربیمارستانبهداشت محیط واحدوظایف

ه  کاربرد مواد ضد عفونی کننده در زندگی بشر امر جدیدی نیست بلکه دهها قرن سابق

معهذا موضوع گندزدایی و ضد عفونی و کاربرد علمی این روشها فقط از اواسط  .دارد

.قرن نوزدهم مطرح گردید 

از آن زمان تاکنون پیشرفتهای بسیار در امر گندزدایی و ضد عفونی پیدا شده است و

ی می توانیم بگوئیم که بخش بسیار مهمی از پیشرفتهای پزشکاکنون به جرات 

بخصوص در زمینه جراحی مدیون کاربرد روشهای موثر و دقیق ضد عفونی و 

و گندزدایی است و اگر استفاده از این روشها نبود اغلب موارد جراحی منجر به عفونت

.بسیاری از آنها منجر به مرگ می شد

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
e.ir



بهره مندی از اطالعات کافی در خصوص گند زداها و ضد عفونی کنند ه ها می
.تواند در امور بهداشتی حائز اهمیت فراوانی باشد

ن  اما متاسفانه به علت عدم آگاهی برخی از افراد در مورد استفاده صحیح از ای
به طور نامناسب و غیر اصولی به کار گرفته می شود  "مواد که گاها

در  کاربرد و اثرات آن اغلب بی تاثیر نموده و یا عواقب بهداشتی نامطلوب
.بر دارد

لذا الزم است کارکنان امور بهداشتی و نیز علوم پزشکی از خصوصیات و  
کاربردهای صحیح گندزداها و ضد عفونی کننده ها اطالع کافی داشته و  

.همچنین از موارد و محدودیت مصرف هر کدام آگاه باشند

زیرا استفاده صحیح از آن می تواند نتایج مطلوب و قابل توجهی در ایجاد  
.محیط سالم داشته باشد
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کشف توسط تاریخ

تاثیر سرکه بر نابودی جانوران کوچک آنتونی وان هوک 1723-1622

کشف کلر (شیمیدان سوئدی )شیل  1774

کشف هیپو کلریت ها (شیمیدان فرانسوی )بر تولت  1789

اپر حرارت بر میکرو ارگانیسم ها اسپاالنزی 1776

فعالیت ضد میکروبی هیدروژن پر اکسید تنارد 1818

هیپو کلریت کلسیم      و بهسازی محیط (فرانسوی )البارک  1825

کلر در تصفیه آب شرب (انگلیسی )الکوک  1827

آب کلرینه برای کنترل بیماری تب زایمان لیفوز 1843

با کمک فنلونتابداع جراحی بدون عف (انگلیسی ) جوزف لیستر  1865

مقاله تحت عنوان گندزدایی رابرت کخ 1881

تعیین ضریب فنلی ریدال و والکر 1903

اصالح روش تعیین ضریب فنلی چیک و مارتین 1908

هیپو کلریت سدیم و قلیا را جهت ضد % 5/0محلول 
عفونی پیشنهاد نمود داکین 1915

دی اکسید کلر داکین 1955

تاریخچه استفاده از مواد گندزدا
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:وگندزدائيگندزدا
ایلوسسطوحدروبیماریزارویشیباکتریهایآنطیدرکهفرایندیازاستعبارت
غیرباعثفرایندیچنینگرچه.رودمیبینازگندزداعاملتوسطبیجانواشیاء

هکلیوحذفکشتنبهاطمینانیچونوجوداینباگرددمینیزویروسهاشدنفعال
.نیستنکرداستریلبامترادفگندزداییفرایندلذانیستباکتریهااسپورمیکروبها

:عفونيضدوكنندهضدعفوني
سببکنندهضدعفونیعاملآنطیدرکهگرددمیاطالقفرایندیبهعفونیضد

طوحسبرایگندزدا.گرددزندهبافتدرهامیکروارگانیسموانهداموتکثیررشدتوقف
عفونیضدغلظت.میرودکاربهزندهموجوداتبرایکنندهعفونیوضدزندهغیر

بهگردداجتناببافتهابهآسیبازتاباشدکمترگندزداهابهنسبتبایستیهاکننده

.داردکمتریسمیتگندزداهابهنسبتدلیلهمین
:كشميكروب

،همبیماریزاانواعخصوصبهمیکروارگانیسمهاوتخریبانهدامباعثکهاستعاملی
.گرددمیزندهبافتبررویهموبیجانوسطوحاشیاءرویبر
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:باكتري كش

بر (اسپور آنها"نه الزاما)عامل شیمیایی است که باعث انهدام باکتریهای بیماریزا وغیر بیماریزا 

.روی سطوح بیجان وبافت زنده می گردد

:باكتريواستات 

به عبارت دیگر یک عامل  .به عامل شیمیایی اطالق می گردد که مانع رشد باکتریها می گردد"معموال

.با کتریواستات باعث انهدام و از بین باکتریها و اسپور آنها نمی گردد

:بيو سايد

به عاملی اطالق می گردد که تمام میکرو ارگانیسم های زنده بیماریزا وغیر بیماریزا ونیز اسپور 
گرچه واژه بیوساید شامل انهدام تمام موجودات زنده میباشد . آنها را منهدم وتخریب نماید

لیکن نوعا در مورد انهدام میکرواگانیسمها کاربرد دارد واز این جهت عامل استریل کننده نیز 
.گرددمحسوب می

:ويروس كش . 

.گردد که باعث انهدام ویا غیر فعال شدن ویروسها در بافت زنده گرددبه عامل شیمیایی اطالق می
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:كنندهبهسازيوبهسازي
بهداشتیمقاماتنظرازکهحدیبهاستمیکروبهاتعدادکاهشازاستعبارتبهسازی

عاملطتوسباکتریاییآلودگیآنطیدرکهاستیندیآفردیگرعبارتبه.باشدقبولقابل
.گرددکنترلویافتهکاهشکنندهبهسازی
سطحبهتاشودمیکنندهآلودهعواملتعدادکاهشموجبکهاستعاملیکنندهبهسازی

.میرودکاربهزندهغیرسطوحمورددربیشتروبرسیمبهداشتینظرازمطمئن

:كشاسپور
یمجانبیوسائلوسطوحبررویباکتریهااسپورانهدامسببکهاستشیمیاییعامل
یکلذا،استبیشتریتممقاودارایباکتریرویشیفرمبهنسبتاسپورآنجایکهاز.گردد
راآمیبکیستاستقادرهمچنینگرددکهمیتلقیکنندهاستریلعاملکشاسپورماده
.ببردبینازنیز

:كنندهپاك
ودرمایعاتسطحیکششکاهشخاصیتدارایکهگرددمیاطالقشیمیاییعواملبه

.باشدمیوسائلوسطوحازکنندهآلودهحذفنتیجه
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.باشدمؤثرهامیکروارگانیسمتمامرویبر-1
.نمایدتاثیرکوتاهیزمانمدتدر-2
.نباشدومحرکسمیوجانوران،گیاهانانسانسلولهایبرای-3
.نشودکاستهآنوفعالیتاثرموادآلیمجاورتدر-4
.باشدداشتهکافینفوذقدرت-5
.نشودفاسدوندادهماهیتتغییرحرارتونورهوا،درمجاورت-6
.نگرددواشیاءوسایلبهزدنصدمهباعث-7
.نگذاردبجاولکهرنگیاثراستفادهازوپسزنندهبویفاقد-8
.باشدتهیهقابلزیادومقداروبراحتیبودهدرآبمحلول-9

.نکندخورندگیایجادنگهداریوسایلودربودهحملوقابلارزان-10

.باشدراحتآنمصرفطریقه-11
.باشدداشتهسطوحرویبرباقیماندهاثرمصرفازپس-12

:خصوصيات يك گندزداي ايده آل
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سطوح گندزدايي

:گندزدایی درسه سطح صورت می گیرد•

عاملی است که در غلظت کافی وشرایط مناسب،  (:H.L.D)گندزدایی در سطح باال •

.سبب از بین رفتن میکروبها واسپور باکتریها می شود

عاملی است که کلیه باکتریهای فعال، باسیل(:I.L.D)گندزدایی در سطح متوسط •

.سل، ویروسها واسپور قارچها را منهدم کرده ولی قادر به انهدام اسپورها نیست

ثناء  به استعاملی است که باکتریهای فعال،(:L.L.D)گندزدایی در سطح پایین •

.دباسیل سل، برخی ویروسها واسپور قارچها واسپور باکتریها را منهدم می کن
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:بتادين
.باشدمییدوفورترکیباتازبهترینیکی•
استلیدونپیرووینیلوپلییدآبیمحلولازترکیبی•
آنهاواسپورباکتریهابرکشندهاثرکهاستموضعیکنندهضدعفونییک•

بیشتردرصد%12وازکمتر%2ازنبایدیدمقدارداردهایاختهوتک،قارچها،ویروسها
باشد

%2ومحلولزخمهاموضعدراستفادهبرای%10محلولمثلمختلفاشکالبهبتادین•

ومحلول(موناسوتریکوکاندیداقارچبرای)مهبلپماد،شیافاسپریصورتبهآن
برای%2نسبتبهدهانشستنوبرایپمادساختنبرای،ونیزجراحیجهتضدعفونی

.میشودساختهموردهر
وسوختگیهازخمهاودرمانکردن،تمیزتزریقاتبرایپوستکردنآماده•

کتحریمانندجانبیاثراتبتادین.میشوداستفادهنیزوزایمانوزنانمزخوضدعفونی

.نداردپوستشدنخشکویا
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CH2O:(فرمالين-فرمل-فرمالدئيد)فرميكآلدئيد

.استدرآبومحلولوسوزانندهمحرکبویبارنگ،بیگازی•

نسبیرطوبتبهوحداقلنبودهمؤثرخیلیسانتیگراددرجه20ازترپاییندمایدرفرمالدئید•
.داردنیاز%70حدود

.نمایندمیعرضهبازاربهفرمالینعنوانتحت%40آبیمحلولهایصورتبهرافرمیکآلدئیک•
.استمؤثر،وویروسها،قارچهاباکتریهاعلیهبرفرمالدئید•

اسپورتااستالزموقتروز4تا2وکشدمیراباکتریهاساعت12تا6مدتبه%5/0درغلظت•
.نابودکندرااسپورهاتااستالزموقتساعت18مدت%80غلظتدر.نابودکندراباکتریها

ودوزداردکمینفوذودرآنیافتهفزونیحرارتدرجهافزایشبافرمالدئیداسپورکشیاثر•
.گرددمیپلیمریزه

درطوریراشوندگندزداییبایدکهاشیایی(فرمالین)فرمالدئیدمحلولباگندزداییهنگام•
هاآنباسطوحدرتمامبتواندوگازباشندداشتهصلهفاهمازکهدهندمیقراراتاقیامحوطه

.کندپیداتماس

باشدباالترحرارتدرجهوهرچهشودکمترسانتیگراددرجه18ازنبایداتاقحرارتدرجه•
باالظورمنبهاتاقمنافذکلیهقبالًبایددرضمن.بودخواهدبهترهابرمیکروارگانیسمگازتاثیر
.شوندمسدودکامالًکافیتاحدگازهاوتراکمغلظترفتن
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وجراحیوسایلضدعفونیبرای%8تا2غلظتهایدرکشمیکروبعنوانبهفرمالدئید•

.شودمیاستفادهدستکش

هایاتموهمچنینهاپروتئینوسولفیدریلآمینگروههایکردنآلکیلهبافرمالدئید•

گرددمیهاارگانیسممیکروشدنفعالغیرپورین،سبببازهایدرحلقهنیتروژن

:ازاستتاثیرعبارتشرایط•

%2-1غلظت•

(فارنهایتدرجه50ازبیشتردرحرارت)ومرطوبگرمهوای•

ساعت5-4مدت•

:استزیرمزیتدو•

.شودنمیوالبسهاشیاءخرابیموجب•

استکمعالی،خیلیوحیواناتانسانبرایآنسمیت•
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C5H8O2=100/1(گلوتارال-گلوتارآلدئيد)سايدكس

بيكربناتدماننايكنندهفعالتركيبيكبهمعموالاستظرفيتيدوشدهاشباعآلدئيديكگلوتارآلدئيد
.داردنيازسديم

باكتريهاي(حجمبهوزن%3/0بصورت)سديمبيكربناتبافربا،همراهگلوتارآلدئيد%2محلول
واسپورهايدقيقه10رادرويروسهاوتوبركلوزيس،قارچهادقيقه،مايكوباكتريوم2رادرغيراسپوردار

نندهكتثبيتعنوانباالكترونيكودرميكروسكوپبردميبينازساعت3رادرطيوكلستريديومباسيلوس
%4فرمالدئيدزودترازرازخمسياهاسپورتواندميگلوتارآلدئيد%2و1محلولهاي.شودمياستفاده

ا.باشدميمؤثريگندزدايگلوتارآلدئيد%2بافريمحلول.ببردبينازقليائيدرمحلولهاي
بهاسپورهاكاملبردنبينازبراي،امانمايدميگندزداييدقيقه10درمدترااشياءمعموالگلوتارآلدئيد

.داردنياززمانساعتها

باآنالسيونآلكيبدليلهاميكروارگانيسمرشدازآنبازدارندهواثراتگلوتارآلدئيدميكروبيضدفعاليت
سنتزدرتغييرودرنتيجههاميكروارگانيسموآمينسولفئيدريل،هيدروكسيل،كربوكسيلگروههاي

RNA،DNAافتدمياتفاقهاوپروتئين.
.استكافيدقيقه20تا15بمدتگلوتارآلدئيددرمحلولآنهاكاملوسايل،فروبردنكردنزتميبراي.

ساعت وقت الزم10گلوتارآلدئيد يك گندزداي سريع االثر است اما براي استريليزه كردن 
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:الكلاتيليااتانول

یککهشودمیسببآنکوتاهکربنوزنجیرهشدهحلهردوآلیومائیحاللهایدردراتانول•
ازشتربیدارندکوتاهتریکربنزنجیرهکهالکلهاییگرددمحسوبهیدروفیلوقطبیترکیب

شوندمیسیتوپالسمیغشاینظمزدنبرهمسبببقیه

وارهدیتغییراتشاملگرددمیایجاداتیلیکالکلباتماسنتیجهدرکهتغییراتیترینمهم•
.استسیتوپالسمدهندهتشکیلموادوپالسمیسیتوغشای،باکتریها

استمؤثرزاغیرهاگهایمیکروارگانیسمیارویشیاشکالبرعلیه%70تا50درغلظتهایاتانول•
(متیلیکالکل)متانولکشیباکتریقدرت.استشدهمشاهده%70غلظتدراثرومطلوبترین

میتسدرجهولیاستکنندهعفونیضدترینضعیفالکلهادربینمتانول.استکمترازاتانول
.داردزیاد

.هستندمفیدپوستضدعفونیبرای%80تا40بینغلظتهایدرپروپانول•

بکارمیدهانیدماسنجگندزداییبرای.دهدمیکاهشراپوستمیکروبیاتانول،فلور•
غلظت.شودمیمصرفگوشوانگشتانونوکرگازوریدی،خونگیریتزریقدرهنگام.رود
ازعملقبلوپوستدستوضدعفونیجراحیلوازمگندزداییبرایآنحجمی%78یاوزنی70%

.رودمیبکارجراحی
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از جمله خصوصیات این الکل می توان به فرار بودن، عدم تحریک کنندگی روی  

%  95اتیل الکل معموال شامل .پوست وعدم ایجاد لکه روی پارچه وپوست اشاره کرد 

می باشد دارای اثر گندزدایی خیلی  %100الکل مطلق که همان الکل .آب است% 5الکل و

کمی باشد  

قدرت تاثیر الکل روی باکتریها مانند بسیاری از گندزداها به عواملی چون نوع.

ارگانیسم ها،حضور موادی چون چرک،خون،روغن وغیره ونیز به زمان تماس  

ت محیطس.وغلظت گندزدا بستگی دارد
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گروه تركيبات آمونيوم چهار تايي

کلرایدیومبنزآلکون•

، بنزالیب  (هایژن)هامون-
10میکرو-
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، بنزاليب(هايژن)هامون-

ه در هامون حاوی بنزا لکونیوم کلراید از گروه ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی است ک•
ک با چهار گروه الکیل جایگزین شده است،بدین ترتیب که یNH4آنها رادیکال آمونیوم 

تیکی است الکیل توسط بنزیل و دو الکیل توسط متیل و الکیل دیگر زنجیره بلند آلیفا
.می باشندC8H17-C18H37که شامل گروهی از همولوگهای 

ر فرم ساختمانی شیمیایی آن مانند سایر عوامل فعال سطحی کاتیونیک،دارای یک س•
گی نیز قطبی وسر دیگر زنجیره بلند غیر قطبی می باشد،بدین جهت خاصیت کف کنند

.دارد
روب میک)هامون دررقت بسیار باال نیزدارای قدرت باکتریواستاتیک و باکتریوساید•

های این قابلیت مربوط به قدرت جلوگیری از فعالیت بعضی از آنزیم.می باشد(کشی
،می حیاتی موجود در باکتری بخصوص آنهایی که در تنفس و گلیکولیز دخالت دارند

.باشد
حظه هامون عالوه بر اثر کشندگی روی باکتریهای گرم منفی ومثبت دارای اثر قابل مال•

.ای روی باکتریهای رویشی،قارچها ،مخمرها و ویروسها دارد
ت محیط
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:موارد مصرف هامون

مراکز درمانی بهداشتی بیمارستانها ، کلینیک ها ، دندانپزشکی ،-الف
آزمایشگاهای تشخیص طبی و تحقیقاتی ، مراکز انتقال خون ، شستشوی بخشهای عفونی ، سوختگی 

، ظروف آلوده و غیره برای جلو گیری از ا نتشار آلودگی 
هامون عالوه بر مورد مصرف . صنایع دارو سازی ، آرایشی و بهداشتی ،دامداریها و مواد غذایی –ب 

گسترده در ضد عفونی محیط کار ، اتاقها و سالنهای تولید و آزمایشگا های کنترل کیفی و ظروف 
آلوده در این صنایع به عنوان ماده محافظ ، آنتی سپتیک ،امولسیون کننده و فیکساتور مورد 

.مصرف دارد
به عنوان  .قسمت در میلیون مصرف می شود 500تا50هامون به عنوان آنتی سپتیک ، در غلظتهای بین 

مورد مصرف ( 2تا 50/0)امولسیون کننده در کرمهای بهداشتی یا به عنوان دتر جنت با غلظت بین 
به علت انتشار کند آن در پایه چربی ، غلظت  ( دارویی )قرار می گیرد ، در کرمهای آنتی سپتیک 

.باالتری نسبت به کرمهای بهداشتی الزم است 
به عنوان آنتی سپتیک در دئو دورانت ها ، آنتی اسپیرانتها ، ضد شوره و لوسیون بعد از اصالح و 

.دیگر تولیدات بهداشتی آرایشی مصرف گسترده دارد 
بهداشت خانواده و بهداشت شخصی ، گندزدای البسه ، سبزیها و غیره–ج 
بهداشت عمومی ادارات ، رستورانها ، مدارس و غیره–د 

ت محیط
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:دستور مصرف هايژن در بيمارستانها

گندزدایی قسمتهای مختلف بیمارستان ، کف اتاق عمل ،میز وتخت خواب، کف  
اتاق،درو دیوارهای قابل شستشو،حمام ،لباس بیمار،ملحفه وغیره یک  

.قسمت آب100قسمت هایژن در 
گندزدایی لوازم آشپزخانه وسرویس های غذاخوری وبخش تغذیه یک قسمت 

.قسمت آب250هایژن در 
برای جلوگیری از زنگ زدگی لوازم فلزی هنگام گندزدایی با : یادآوری مهم 

.هایژن اضافه نمایید% 1براکس به محلول رقیق شده % 2هایژن بمیزان  ت محیط
ت بهداش
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:10ميكرو-2

.براي امور دندانپزشكي وپزشكي مورد استفاده واقع مي شود

ساعت استفاده شود4بمدت % 1براي گندزدايي سطوح بيمارستان و مصارف عمومي از محلول 

دقيقه جهت 5براي 10ميكرو%2اگر اشيايي كه از جنس كروم مي باشند آلوده شوند ،غلظت 

گندزدايي كافي خواهد بود ولي اگر مواد پالستيكي بايد گندزدايي شوند ،زمان مؤثر 

.دقيقه باشد 5براي گندزدايي بايد بيش از 

%  4اگر قرار است كه اين ماده برعليه پسودوموناس فعاليت داشته باشد،عاقالنه است كه از غلظت 

.استفاده شود

% 2دقيقه وبا غلظت 15زمان مؤثر )اگر آلودگي با ميكروبهاي اكسيداز مثبت وجود داشته باشد

خواهد بود واگر مواد پالستيكي با ميكروبهاي اكسيداز مثبت آلوده شده باشند زمان 

.دقيقه خواهد بود30مؤثر 

.درجه سانتيگراد نگهداري نشود5در حرارت كمتر از 10ميكرو
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(سي–ستريمايد )ساولن 

ستریماید است که ترکیب دوم بیشتر اپر پاک % 3کلر هگزیدین گلوکونات و% 3/0ترکیبی از •

ع مجموع دو دارو سبب گردیده که عالوه بر نفوذ سریع در پوست، میدان اثر وسی. کنندگی دارد

از این محلول جهت ضد عفونی زخمها. نیز داشته باشد، بدون آنکه موجب تحریک پوست گردد

ساولن % 1محلول )،ضدعفونی پوست قبل از المال جراحی %(1محلول )وشستن دست وبدن 

ولن سا)،ضدعفونی سریع لوازم جراحی، لوله های پلی اتیلن،سوندها وظروف پالستیکی(درالکل

.استفاده می شود( الکل20یک در

محلول .در مواردی که سابقه حساسیت به این دارو وجود دارد باید از مصرف آن خوداری کرد•

د کر  ساولن نبایستی در تماس با چشم،مغز،مننژ وگوش میانی قرار گیرد،چون گزارشهایی در مور

در صورت بروز نشانه های درماتیت یا .شدن بدلیل دخول دارو در گوش میانی وجود دارد

کاربرد آن در دوران بارداری و مادران شیرده .حساس شدن به نور باید مصرف آن قطع شود

.،بالمانع است
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هيپو كلريت سديم

از عبور جريان الكتريكي روي محلول نمك NaOClهيپو كلريت سديم  از  مشتقات كلر مي باشد•

،CL2وNaOH، توليد مي شود كه روي هم اثر كرده ، هيپوكليريت سديم را كه مايع بي رنگ

.گندزداي راحت و ارزان قيمتي است را توليد مي كند 

باكتريها ،  فعاليت ضد ميكروبي هيپو كلريت ها  به علت كلر مي باتشد كه بر عليه فرم رويشي•

تا حدي هيپو كلريت ها بطور قابل مالحظه اي توسط پروتئين ها و. اسپورها و قارچها بسيار موثرند 

اي كاتيوني به بوسيله مواد طبيعي غير پروتئيني  وپالستيكها غير فعال شده و نبايد با دتر جنته

حريك  هيپو كلريت سبب خوردگي برخي اقالم فلزي شده و براي پوست ،چشم و ريه ها ت. كار رود 

.كننده مي باشد 

ته مي  هنوز مكانيسم كلر آزاد در نابود كردن ميكروارگانيسمها بخوبي مشخص نشده است و گف•

رونئين  شود كه كلر سبب مهار برخي واكنشهاي مهم آنزيمي در سلول شده و باعث تغيير ماهيت پ

.  و غير فعال سازي اسيد نوكلئيك ميكروارگانيسمها مي گردد

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
e.ir



تركيبات فنولي

(دتول )متیل فنول  یا کلرو گزیلنول دی–3،5-کلرو-4

افروز•
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(دتول )متيل فنول  يا كلرو گزيلنول دي–3،5-كلرو-4-الف

.درجه سليسيوس ذوب مي شود 155كلرو گزيلنول ماده اي بلوري سفيدرنگ مي باشد كه  در درجه حرارت 

.در آب محلول و فورا ، در اتانول ، اتر ، ترپن ها و محلولهاي قليايي حل مي شود % 03/0به نسبت 

كي ندارد و  يك باكتري سايد قوي است مزيت آن بر مشتقات قديمي فنول آن است كه در غلظت هاي مناسب بر بافتهاي بدن اثر تحري
ر با آنكه فعاليت خود را در محيطهاي حاوي سرم وخون تا حدودي از دست ميدهد ، معذالك خاصيت باكتري سايد قابل مالحظه اي د

.شرايط مزبور نشان مي دهد 

%  33)ونيز به صورت كرم % (8/4)دتول به صورت مايع .اثر آن بر ميكروبهاي گرم منفي و استافيلوكوك كمتر از استرپتوكوكها است 
افيالكوكها نيز به تركيب ديگر اين ماده يعني دي كلرو گزيلنول طيف اثر وسيع تري داشته وبر است. تهيه مي شود (پارا كلرو گزيلنول 
ميليليتر از محلول تجارتي دتول را در نيم 15جهت اكثر مصارف نظير ضد عفوني زخمها وبريدگيها يا در مامايي . خوبي اثر مي كند 

ار در موارد اورژانس مي توان محلول دتول را به صورت رقيق نشده به ك. ليتر آّ حل كرده وبه صورت موضعي مصرف مي كنند 
.برد ، هر چند كه در افراد حساس سبب تحريك پوست مي گردد 

ليتر آب حل  ويا بدون رقيق كردن مصرف كرد 4ميليليتر از محلول را در 30براي شستشوي كف اتاقها ،دستشويي يا توالت مي توان 
.

اين ماده مخصوصا بعنوان يك ماده آنتي سپتيك موضعي با محلول مناسب . مي باشد 7/9درجه سلسيوس 25حالليت آن در 
.يا روغن كاج استفاده مي شود ( يكي از سه ايزومر معطر الكل)صابون حل شده و اغلب همراه با ترپينول 

كو فايتون روزاسئوم سالمونال تيفي ،استافيلو كوك طاليي ،استرپتو كوكوس پيوژنس، تري:ضريب فنول براي تركيب خالص عبارتند از 
تري كش با بعبارت ديگر باك)اين تركيب اسپوركش نبوده و فعاليت كمي بر عليه باسيل توبركول دارد. و سودوموناس آئروژينوزا

(.طيف ظريف مي باشد
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افروز-ب 

مام  افروز ضدعفونی کننده قوی که برای گندزدایی بیمارستانها ،منازل ،اماکن عمومی،سرویس ح

.وتوالت بسیار مؤثر می باشد

.ارامللیکورگزیلینول ،دی کلرومتاگزیلنول ،ترپینئول،پاراکلرو متاگزیلنول ورنگ ک:مواد مؤثره

:مواردمصدف بیمارستانها و کلینیکها 

ول  برای ضد عفونی کردن کف اتاقها ،دیوارها ،حمام ،دستشویی ، توالت و لوازم بیمارستانی  محل

.  استفاده می گردد10به 1افروز به نسبت 

ساعت کامال 2لوازمی مثل البسه ، ملحفه و وسایلی که با پوست تماس دارد حداقل بعد از : توجه 

.آبکشی شود 
ت محیط
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محصوالت جديد
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محصوالت دكونكس
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ضد باکتری-
ضد قارچ-
خنثی کننده فعالیت های -

به خصوص)ویروسی 
(HBV،HIV

معطر-

انجام عمل پاکسازی وضدعفونی بطور -

همزمان

اعمال اثر در حداقل غلظت و کوتاهترین -

(دقیقه30در% 1)زمان 

فاقد مواد آلدئیدی و فنلی وسایر مواد -

مضر برای انسان و محیط زیست

لت چسبندگی بر روی عدم ایجاد حا-

سطوح

سازگاری با انواع فلزات وپلیمرها مثل -

الستیک ،پالستیک وغیره

فاقد اثر خورندگی-

ضد عفونی کننده و تمییز 
زمین ، دیوار) کننده سطوح 
)

دستگا هها در اتاق عمل ، 
بخشهای مختلف ، حمام و 

دستشویی
قابلیت میکروبکشی قوی در

حداقل زمان

Desenex 50 

AF

اثرطیف ویژگی کاربرد نام ماده

Desenex 50 AF
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ساعت4دقيقه60دقيقه30دقيقه15دقيقه5زمان

ضدددعفوني سددطو  از قددارت وبدداكتري بنددا بددر 
آلمانDGHMاستاندارد 

0/2%5/1%0/1%0/5%25/0%

TbB0/4%0/2%0/2%

HIV/HBV5/0در محيط اشباع از پروتئين%

HIV/HBV 25/0%5/0در محيط با بار پروتئيني كم%

اف.آ50س كدكونمیزان مصرف 
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ضد باکتری-

ضد قارچ-

خنثی کننده فعالیت -

به )های ویروسی 

خصوص

(HBV،HIV

فا قد آلدئید و فنل-
آسیب به ابزار نمی رساند-

خا صیت پاک کنندگی فوق العاده-

فاقد مواد آلدئيدي،فنلي و ساير مواد مضر براي 
انسان 

ضدعفونيپاكسازي وتوانايي تحليل آني خون ،
بطور همزمان 

اعمال اثر در حداقل غلظت وكوتاهترين زمان 
(دقيقه15در % 2)

قابليت تكرر استفاده از محلول رقيق شده بمدت
هفته وقابليت نگهداري تا يكماه از 2

محلول رقيق شده در صورتيكه مورد 
.استفاده قرار نگرفته باشد

خورندگي و زنگ زدگي بر ابزار و وسايل اثرفاقد 
،بدليل داشتن مواد ضدخورندگي

سازگاري با انواع فلزات وپليمرها مثل الستيك 
،پالستيك وغيره

مناسب جهت انواع سيستمهاي اولتراسونيك

ضد عفونی ابزار و وسائل

ضد عفونی ابزار جراحی و 

دندانپزشکی

وسائل مراقبت از بیماران

وسائل بیهوشی
در اتاق عمل ،بخش مراقبتهاي ويژه

تمامی انواع آندوسکوپ

قابل انعطاف ويا غير قابل انعطاف

Deconex 53 

plus

طیف فعالیت ویژگی کاربرد نام ماده

پالس53دكونكس 

ت محیط
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پالس53جدول ميزان مصرف دکونکس 

دقيقه60دقيقه30دقيقه15زمان

%1%5/1%2آلمانDGHMبنابر استاندارد  TbBضدعفوني ابزار از قارچ وباكتري نظير 

HBV/HIV بنابر آزمايشHBsAg2%1%

چنانچه اين محلول براي اولين بار بكار گرفته مي شود استفاده از فراورده  ديگري بنام 

اين عمل بويژه در مواردي كه قبال مواد حاوي آلدئيد .اينتنسو توصيه مي گردد36دكونكس 

براي ضدغفوني بكار رفته ويا تجهيزات مورد نظر داراي قطعات پالستيكي و الستيكي باشد

.ضروري است

ت محیط
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مؤثر بر انواع باكتري )
حتي باكتري سل،قارچ 

وويروسها از جمله 
ويروسهاي ايدز و 

B)هپاتيت 

فاقد مواد آلدئیدی

میکروب کشی بسیار

سریع و

خشک شدن فوری

فاقد اثرات سوء براي 
مصرف كننده به 

هنگام اسپري كردن 
در محيط 

فاقد هر گونه اثر 
خورندگي

پری الکلی با تاثیر سریع جهت اسضد عفونی کننده 

و تمییز کردن سطوح کوچک

حساس به مواد سطوح دستگا های پزشکی 

مانند ضدعقوني كننده محلول در آب هستند 

وتجهيزات الكترونيكي ، يونيت دندانپزشكي 

از جمله توربين ،آنگل و ايرموتور ملحقات آن 

دستگاههاي بيهوشي ،اي سي يو ،سي سي يو 

.،چراغها و تخت جراحي وغيره استفاده نمود
اقبت ويژهربخش م

Deconex 

Solarsept

طیف فعالیت ویژگی کاربرد نام ماده

دكونكس سوالرسپت
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:روش استفاده

مرطوب .دكونكس سوالرسپت محلول ضدعفوني كننده آماده به مصرف مي باشد كه تنها بايد آنرا اسپري نمود

براي هر متر مربع معموال .نمودن سطح مورد نظر با اين ماده شرط از بين بردن كامل و مؤثر ميكروبهاست 

اين محلول قابل اشتعال بوده و از اسپري كردن آن بر روي .ميلي ليتر از اين ماده مورد نياز است 25-20

.آتش و يا اجسام داغ بايد خودداري نمود

:زمان مورد نياز

دقيقه2سطوح                                                         

دقيقهHIV/HVB1خنثي كردن فعاليت ويروسهاي 

هدقيق2نابودي باكتري سل                                           

دكونكس سوالرسپت

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
e.ir



%5/0:سطوح -

د ابزار جراحی قبل از ض-

%5/0: عفونی

ابزار ساخته شده از -

الستیک یا مواد 

%3: مصنوعی دیگر

- توانایی در حل کردن آنی و سریع 

خون حتی لخته خون

از تغییر رنگ اشیا و سطوح -

جلوگیری می کند

با ساير مواد ضد عفوني كننده حاوي 

موادي چون آلدئيد ها ،تركيبات 

كواتر نري آمونيوم و يا آمين ها 

تركيب شده بي آنكه خطراتي از 

قبيل كاهش خاصيت ضد عفوني 

يا ايجاد رسوب را به همراه داشته 

فرموالسيون اين ماده فاقد. باشد

کنسانتره با خاصیت 

پاک کنندگی قوی ،

خنثی ، اکولوژیک 

برای تمامی سطوح 

و ابزار

Deconex 36 

INTENS

IV

درصد طیف فعالیت ویژگی کاربرد نام ماده

اينتنسيو36دكونكس 

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
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مالحظاتمقدارمورد استفاده

بدار از 2قبل از تغيير مواد ضد عفوني كنندده %5/0سطو 
.اين محلول استفاده كنيد

دقيقده ابدزار را 15تا 2بسته به ميزان آلودگي %5/0پاكسازي ابزار جراحي قبل از ضد عفوني  
داخل محلول قرار داده و تنها يكبار از محلول

.استفاده كنيد 

قبل تعويض مواد ضدد عفدوني كنندده در مدورد
عي ابزار ساخته شده از الستيك و يا مواد مصنو

ديگر 

سداعت داخدل محلدول 3تا 2ابزار را به مدت 3%
قرار داده سپس آبكشدي نمدوده بدا دسدتمالي

.تمييز خشك كنيد 

اينتنسيو36دكونكس 

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
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سطططططططططططوح سططططططططططخت 

25/0%

HBV 1%ویروس

HBV2%ویروس

ل نططابودی بططاکتری سطط

5/0%

ضد باکتری-

ضد قارچ-

خنثی کننده -

فعالیت های 

به )ویروسی 

خصوص

(HBV،HI

V

نابودی باکتری -

سل و انو اع 

سالمونال

فاقد آلدئید ، فنل یا -

ترکیبات 

کواترنری 

آمونیوم

سازگاری با مواد -

مختلف

سهولت آبکشی-
ك قابليت تجزيه بيولوژي

است و استفاده 
روزانه ازآن براي 
مصرف كنندگان 
بي ضرر مي باشد

پاک کننده و ضد عفونی کننده

سطوح و اشیا در آشپز خا نه

کا رخانجات صنایع غذایی وغیره

بسيار مناسب براي استفاده در 

حوضچه ضدعفوني قبل از 

ورود به سالنهاي توليد مي 

.باشد

پاكسازي و ضدعفوني همزمان 

سطوح كف ،ديوار همچنين 

براي انواع ظروف، آالت برنده 

،صفحاتي كه براي برش و 

خردكردن مواد غذايي بكار 

مي روند ،

Deconex 51 

GASTRO

درصد طیف فعالیت ویژگی کاربرد نام ماده

:گاسترو51دكونكس

ت محیط
ت بهداش

سای
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BODEمحصوالت 

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
e.ir



Korsolex Plus

ز بين برندها  :
باكتريها
قارچها
باسيل سل
:غير فعال كننده

آدنو، )ويروس هاي 
روتا ،
(پا پوا، واكسينا

و ايدزB،Cهپاتيت 

فاقد آلدئيد-
قدرت پاك كنندگي باال-

بوي مطبوع-
جايگزين بسيار خوب نسبت به -

محصوالت آلدئيد براي وسائل حساس 
يا مقاوم به گرما

قدرت انطباق پذيري بسيار باالبا -
جنس شيشه ،سراميك ،استلنس )مواد

هاي استيل ،آلومينيوم ،پالستيك و الستيك
و مواد ( نظير التكس و سيليكون )سخت 

مصنوعي نظير اكريليك )
نيازي به پاك كننده ديگر همرا ه با اين -

بدليل قدرت پاك ) محصوالت نيست 
(كننگي باال

9/5 1/01gr/

cm
3

ضد عفوني كننده جهت 
وسائل

Korsolex Rplus

طيف اثر ويژگی PH غلظت کاربرد نام ماده 

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
e.ir



Korsolex Plus

:طريقه مصرف

برای ضدعفونی ابتدا وسایل با آب شستشو داده شود تا خون و یا مخاط از جدار 
وسایل پاک شده وسپس با صورت شناورسازی وسایل را در محلول رقیق  

قرار داده و پس از مدت زمان تعیین شده آنها را از  Korsolex Plusشده 

محلول برداشته و با آب فاقد امالح شستشوی مجدد داده شود و سپس خشک  
ا الزم بذکر است آب مورد استفاده گرم نباشد ضمنا قبل و بعد از استفاده .شود 

% 4برای تهیه محلول . محلولهای آلدئیددار استفاده نشود Korsolex Plusز 

30سی سی آب اضافه کرده و مدت زمان مؤثر 4800سی سی محلول را به 200،
روز پایداری  7این محلول رقیق شده در صورت تمیز ماندن . دقیقه می باشد 

.دارد
ت محیط

ت بهداش
سای

www.ieh
e.ir



فعاليت ضد ميكروبي

زمان تماس

ساعت2دقيقه60دقيقه30دقيقه15دقيقه5

ازبيييييييييين بيييييييييردن  
باكتريها،قارچها،هليكوبيييييياكتر 
پيلوري 

3%2%1%

%75/0%1%5/1%2، ايدز Bهپاتيت

C5/0%هپاتيت

%1%2%4ويروس پاپوا

%75/0ويروس روتا و واكسينا

Korsolex Plusمقدار مصرف

ت محیط
ت بهداش

سای
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از بين برنده :

سالمونال و )باكتريها 
ليستريا )

قارجها
باسيل سل

غير فعال كننده
ويروس روتا

و ايدزB،Cهپاتيت 

فاقد فرم آلدئيد-
خاصيت تمييز كنندگي -

قوي
قابليت انطباق پذيري با -

مواد
بدون ايجاد اثر باقي -

مانده
3دودح
حد%1محلول
7ود

01/1 gr/cm
3 ضد عفوني كننده و پاک 

كننده جهت سطوح
ضد -قابل شستشو

عفوني كوتاه مدت در 
) مكانهاي پر خطر 

اتاق عمل ICU)

Korsolin FF R

طيف اثر ويژگي  PH غلظت كاربرد نام ماده

Korsolin FF

ت محیط
ت بهداش

سای
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زمان تماسمقدارفعاليت ضد ميكروبي

%5/0ضدعفوني سطح

1%

ساعت1

دقیقه30

%5/0و ایدزBهپاتیت 

1%

ساعت1

دقیقه30

دقیقه5%5/0و روتاCهپاتیت 

ساعت1%5/1باسیل سل

Korsolin FFمقدار مصرف 

:طريقه مصرف

سي سي محلول را به 75مقدار % 5/1براي تهيه محلول . اين محلول جهت استفاده بايد رقيق شود

سي سي آب اضافه كرده و محل مورد نظر را با استفاده از دستمال و يا تي ضدعفوني كرده ، 4925

اين محلول پس از استفاده در صورت تميز ماندن تا . پس از يك ساعت محل ضدعفوني مي گردد

.روز پايدار مي ماند5

.در هنگام مصرف از دستكش، عينك و ماسك استفاده شود: توصيه 

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
e.ir



از بين برنده :

(اسالمونال و ليستري)باكتريها 
قارجها
باسيل سل
غير فعال كننده

آدنو ، روتا ، واكسينا ، )ويروس 
پوليو، پا پوا )

هپاتيتB،Cو ايدز

بدون اثر باقي ماند
فاقد آلدئيد-

بدون بو-
قدرت پوشانندگي -

عالي

86/0gr/ cm
3 ضد عفوني كننده 

سريع الكلي
جهت سطوح و 

تجهيزات
در مكانهايي كه -

زمان تماس و 
خشك شدن حائز 
.اهميت است

يا قابليت دسترسي 
مشكل است

بخشهاي مراقبتهاي 

ويژه ،دياليز، 

و ( آزمايشگاه

دندانپزشكي .

Bacillol R AF 

طيف اثر ويژگي  PH غلظت كاربرد نام ماده

Bacillol AF

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
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Bacillol AF مقدار مصرف

زمان تماسفعالیت ضدمیکروبی

دقیقه5ضدعفونی کردن سطوح

ثانیه30ضد عفونی سریع تاثیر طبق تستهای عملی

دقیقه5و ایدز Bویروس هپاتیت 

دقیقه1، واکسینا و روتاCویروسهای هپاتیت 

دقیقه 15ویروس آدنو

دقیقه10ویروس پاپوا

ثانیه30باسیل سل 

:طریقه مصرف

محل مورد نظر را اسپری کرده، پس از چند لحظه با . ین محلول نیازی به رقیق کردن نداردا
دقیقه محل ضدعفونی می 15دستمال تمیز محلول را به کلیه نقاط پخش نموده ، پس از 

.گردد

در هنگام مصرف از عینک استفاده شود و پس از مصرف دستها شسته شود: توصیه

ت محیط
ت بهداش

سای
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طيف اثر ويژگي PH غلظت كاربرد نام ماده

از بين برنده :

سالمونال و )باكتريها 
ليستريا )

قارجها
اسپور باكتريها
توبركلوزيس
:غير فعال كننده

آدنو ، روتا ، )ويروس 
ا واكسينا ، پوليو، پ
پوا )

و ايد زB،Cهپاتيت 

ضد عفوني كننده 
آلدييدي با قدرت 
پاک كنندگي 
همزمان جهت 
وسائل حساس يا 
مقاوم نسبت به 
گرما

وسيع الطيف-
مناسب جهت ضد -

غفوني وسائل 
اولترا سونيك

بوي خوشايند-
ي قابليت انطباق پذير-

با مواد

محلول 
غليظ 

:4
% 2محلول 
و 

4:%7

08/1gr

/c

m
3

در آندسكوپي ها -
به صورت 
مراحل شناور 
سازي

در استريليزاسيون-
دستي ، )سرد 

نيمه اتوماتيك ،
تمام اتوماتيك
)

Korsole

x 

basi

c

Korsolex basic

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
e.ir



زمان تماسفعالیت ضدمیکروبی

ساعت4دقیقه60دقیقه30دقیقه15دقیقه5

باکتریها و قارچها
Mycobacterium terrae

4%3%2%

MRSA/EHEC2%3%4و هلیکوباکتر پیلوری%

%1%2و ایدزBهپاتیت

%1آدنو

%1%2پاپوا

%2%4پولیو

%1روتا و واکسینا

%5اسپورهای باکتریها

:طريقه مصرف
نتيجه مطلوب داشته و Bodedex Forteكه تركيب آن با . از اين محلول به روش شناورسازي استفاده مي شود

سي 200بايد % 4براي تهيه محلول . اين محلول بايد رقيق شود . ضدعفوني و تميز كردن وسايل همزمان انجام مي شود 
ه اطمينان حاصل شود ك. سي سي  آب فاقد امال  اضافه كرده و وسايل درون آن قرار گيرند4800سي از محلول را  به 

كه اين محلول .دقيقه وسايل خارج و با آب شستشو داده شود 30پس از . تمام مجاري و حفرات آغشته به محلول باشد
سي سي از 200مي توان % Bodedex Forte1در صورت تركيب با . روز پايداري دارد7در صورت تميز ماندن تا 

1دوام محلول تهيه شده . سي سي آب فاقد امال  اضافه كرد4750را به Bodedex Forteسي سي 50محلول را با 
.روز مي باشد

Korsolex basic مقدار مصرف

ت محیط
ت بهداش

سای
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DESOMEDمحصوالت 

ت محیط
ت بهداش

سای
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(فاقد فرم آلدئید و فنل: )دسکو دیریل

طيف اثر ويژگي PH زمان اثر كاربرد نام ماده

ضد باكتري حتي 
مؤثر بر مايكوباكتريوم 
توبركلوزيس، ضدقارچ 

،ضدفعال كننده 
HIVويروسهاي 

، Bايدز و هپاتيت 
اسپور كش

آماده براي مصرف
حاوي ممانعت كننده 

هاي بسيار مؤثر و قوي از 
زنگ زدگي لوازم موردنظر 

. مي باشد

5/8-5/9 دقيقه15
مدت زمان اثر براي 

از بين بردن اسپورها 
ساعت2:

براي ضدعفوني و پاک كردن 
تمامي انواع لوزم جراحي و 

به طريقه ) ستهاي جراحي 
(غوطه ورسازي در تمامي 

بخشهاي كلينيكي و مراكز 
پزشكي از قبيل بيمارستانها و
درمانگاهها و نيز آندوسكوپي 

– heatهاي  labile و لوازم
مورد استفاده براي كاهش آسيب 
و تهاجم به بافتها در حين اعمال 

و همچنين (MIS)جراحي 
براي ضدعفوني كردن ستهاي 

مورد استفاده در دندانپزشكي و 
.لوازم قالب گيري مي باشد

دسكو ديريل

ت محیط
ت بهداش

سای
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AF–دزومد رپید 

طيف اثر ويژگي كاربرد نام ماده

ضد باكتري 
مايكوباكتريوم )

( توبركلوزيس –
ضدقارچ ـ غير فعال 

كننده ويروس هپاتيت 
B هپاتيت -ايدز- C –

-روتا ويروس
آدنوويروس

اسپري به منظور ضدعفوني 
سريع سطوح و بسيار سازگار 

شده با پوست مي باشد و هيچ 
دآسيبي به پوست وارد نمي كن
بدليل عاري بودن از آلدئيدو 

خاصيت رنگ بري ندارد

براي سطوح كوچك از قبيل سطوح 
دستگاههاي پزشكي و وسايل پزشكي
ضدعفوني سريع تجهيزات اتاق عمل 

ضدعفوني ميز جراحي بين دو عمل )
(جراحي

كفشهاي مورد استفاده در اتاق جراحي 
،پيش بندهاي الستيكي و تمامي 

لباسهاي كار در بيمارستانها و ماشين 
لباسشوئي هاي عمومي 

ضدعفوني وانها و طشتها براي تختهاي 
معاينه و سرويسهاي بهداشتي

–دزومييد رپيييد 

AF

ت محیط
ت بهداش

سای

www.ieh
e.ir



زمان  مدت زمان الزم برای

دقیقه2و ایدزBغیرفعال کردن ویروس هپاتیت

دقیقهC1غیرفعال کردن ویروس هپاتیت 

دقیقه1غیرفعال کردن روتا ویروس 

دقیقه1غیرفعال کردن آدنوویروس

دقیقه1از بین بردن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

دسكو ديريل

:هشدارهای مهم
.نباید بلعیده شود

از تماس آنها با چشمهایتان خودداری کنید 
این محلول قابل اشتعال بوده و نبایستی بر روی سطوح حساس به الکل شبیه مواد 

.سنتتیک واجد آکریلیک مثل عینکهای ایمنی استفاده گردد 
به هیچ عنوان بر روی سطوح داغ استفاده نشود

ت محیط
ت بهداش

سای
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GF-اكريدس 

طيف اثر ويژگي كاربرد نام ماده

ضد باكتري ،ضيد 
قارچ ،غيير فعيال   
كننده ويروسهاي

وايدز  Bهپاتيت

آماده براي مصرف مي 
باشد

1ضدعفوني رادر عرض 
دقيقه انجام مي دهد

ضدعفوني كننده سطوح
اتاقهاي نگهداري بچه ها در 

،زايشگاهها ICU آزمايشگاه و
همچنين براي استخرهاي  

سرپوشيده ،استخرهاي سرباز 
،استخرهاي خانگي و سوناها و  

اتاقهاي آفتا ب گيري كه بيماران 
در بيمارستان و بقيه افراد در 

استخرها در اين مكان حمام
در آشپزخانه هاي بيمارستانها

-GFاكريدس 

ت محیط
ت بهداش
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طيف اثر ويژگي PH كاربرد نام ماده

مثل )ضدباكتري 
برمايكوباكتريوم 
( توبركلوزيس  –

ضدقارچ  ـ غير 
فعال كننده 
ويروسهاي 

و ايدز Bهپاتيت
روتاويروس – –

پاپواويروس

فاقــد الدئيــدها و . 
فنل ها

ــده  ــت كنن وممانع
هــاي زنــگ 

زدگي 

محلول رقيق نشده 
9-8

ضد عفوني كننده وپاک كننده 
سطوح و تجهيزات پزشكي

ماسك هاي تنفسي از قبيل ماسك 
هاي اكسيژن و و …

وسايل طبي مورد استفاده 
ديگر

ضدعفوني كردن كف اتاقها و 
يا PVCسالنهايي كه از 
لينولئوم پوشيده شده اند 

براي ضدعفوني كردن سطوح 
اكريليكي

لگن بيماران بدون نياز به حرارت

بيگو آمد پرفكت

بيگو آمد پرفكت
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سای
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ساعت4ساعت2دقيقه60دقيقه 30دقيقه15طيف اثر 

%5/0سمايكوباكتريوم توبركلوزي

%25/0غيرفعال كردن روتاويروس

ز غيرفعال كردن ويروسهاي ايـد
Bو هپاتيت

5/0%

%5/0%1غيرفعال كردن پاپوا ويروس

FCV1%غيرفعال كردن 

بيگو آمد پرفكت
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. . . و 

با تشكر از توجه شما
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