
اسپرى ضدعفونى کننده  الکلى سریع االثر سطوح و تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى / آماده مصرف
 کاربرد: سارفوسپت کوئیک پالس یک محلول ضدعفونى کننده آماده مصرف با پایه الکلى براى ضد عفونى سریع سطوح محیطى کوچک و تجهیزات پزشکى
 که نیاز به ضد عفونى سریع و قوى دارند شامل سطوح در تماس با بیماران مانند تخت بیماران، یونیت هاى دندانپزشکى سطوح تجهیزات پزشکى و سطوح

تجهیزات در کلینیک ها، آزمایشگاه ها، سطوح ابزارهاى تشخیص پزشکى فلزى، مانند اتوسکوپ، دسته الرنگوسکوپ و سطوح ایستگاه پرستارى مى باشد.

مزایا
     آماده مصرف  

      سریع االثر (موثر فقط در 30 ثانیه)
     بوى مالیم و مطبوع

     فاقد خورندگى
     داراى اثر ضد میکروبى پایدار

دستور مصرف
به روش اسپرى مستقیم

 محلول آماده مصـرف است و نیـازى به رقیق سازى ندارد. سطح مورد نظر را
از آلودگـى هاى قابل رویت (خون، بـزاق و ترشحات بدن و ...) پـاك کرده
سپس محلول را روى آن اسپرى نمایید سپس بوسیله یک دستمال تمیز سطح
مورد نظر را دستمال کشى نمایید پس از 30 ثانیه سطح مورد نظر ضدعفونى

مى گردد.
به روش دستمال کشى

سطح مورد نظر را از آلودگى هاى قابل رویت (خون، بزاق و ترشحات بدن و ...)
پاك کرده سپس محلول سارفوسپت کوییک پالس را روى دستمال تمیز اسپرى
نموده و سطح مورد نظر را دستمال کشى کنید.  بعد از 30 ثانیه سطح مورد

نظر ضدعفونى مى گردد.
توجه: این محصـول براى سطـوح حساس به الکـل مانند سطـوح از جنس

پلکسى گالس مناسب نمى باشد.
ترکیبات

ایزوپروپانول،DDAC، اتانول، افزودنى هاى مجاز و آب دیونیزه
طیف اثر

باکتـرى ها، قـارچ ها، موثر بر روى ویـروس هاىHCV,HBV,HIV,H1N1 در
30 ثانیه و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (TbB ) به مدت 1 دقیقه.

شرایط نگهدارى
     محلول آتش زا مى باشد.

     دور از نور مستقیم و منابع حرارت نگهدارى شود.
      از ترکیب محلول با مواد شیمیایى دیگر خوددارى شود.
    در ظروف در بسته در شرایط متعارفى نگهدارى شود.
     در محیط خشک و دماى 5+ تا 35+ نگهدارى گردد.

موارد هشدار
        محلول آتش زا مى باشد، محلول در ظـروف در بسته نگهدارى شود.

    محلول با سطوح پلکسى گالس سازگارى ندارد.
    از تماس با چشم و بلعیدن خوددارى شود.

      از اسپرى محلول بر روى وسایل الکتریکى و الکترونیکى خوددراى شود.
    در صورت بلع تحریک به استفراغ نشود و به پزشک مراجعه گردد.

تاییدیه ها
 داراى تاییدیه و ثبت شده دراداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکى دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى

EN1276 ،EN1275 تهران، تست شده مطابق استاندارد   

تاریخ انقضا
2 سال پس از تـاریخ تولید و درصـورت باز شدن درب ظرف شش ماه

بطرى750 میلى لیترى(به همراه پمپ)بسته بندى

گالن 4 لیترى

بطرى 500 میلى لیترى(به همراه پمپ)

سارفوسپت کوییک پالس
SURFOSEPT QUICK+
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محلول هاى ویژه سطوح


