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محلول الکلى ضد عفونى کننده محل تزریق و پوست/آماده مصرف
 کاربرد: اسپرى الکلى ضدعفونى کننده پوست محل تزریق. تزریقات یکى از روش هاى مرسوم در تجویز داروها مى باشد و عدم رعایت اصول آماده سازى پوست
 پیش از انجام تزریقات مى تواند منجر به افزایش خطر ابتالى گیرنده خدمات درمانى به عفونت هاى خون ونسج نرم شود. به همین دلیل استفاده از ترکیبات

آنتى سپتیک ویژه ضدعفونى پوست قبل از انجام تزریقات توصیه مى شود.

مزایا
    استفاده آسان و مقرون به صرفه  

     سازگار با پوست و فاقد اثرات آلرژیک
EN1276 ،EN1275مطابقت با استانداردهاى اروپایى         

    مورد استفاده براى پرپ قبل از عمل جراحى هاى کوچک، لومبار پانکچر
و تزریق بى حسى اپى دورال

دستور مصرف
محلول را روى موضع تزریق اسپرى و یا پنبه تمیز را با پمپ کردن به محلول
آغشته کرده ؛ و سپس روى موضـع تزریق به مدت30 ثانیه مالش دهیـد

تا کامالً خشک شود سپس تزریق را انجام دهید.

ترکیبات
اتانـول،کلـرهگزیدین گلوکونات، گلیسیرین،ترکیبات ضد التهاب پوست.

طیف اثر
(…,TbB) مـوثر بر روى طیف وسیعـى از باکتـرى ها، مایـکو باکتـریوم ها

HCV,HBV,HIV,H1N1 قارچ ها و ویروس ها
شرایط نگهدارى

     دور از منابع حرارت نگهدارى شود.
      در محیط خشک و دماى 5+ تا 35+ درجه نگهدارى شود.

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

    در صورت بلع اتفاقى به پزشک مراجعه شود.
    درپوش بسته نگه داشته شود.

      فقط بـراى استعمال خارجى و بـر روى پوست سالم مصرف شود.
     دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

    از اسپرى بر روى شعله و منابع حرارت خوددارى شود.

تاییدیه ها
 داراى تاییدیه و ثبت شده دراداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکى. گواهى عدم ایجاد حساسیت پوستى

 از دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى تهران
EN1276 ،EN1275 تست شده مطابق استاندارد اروپایى

تاریخ انقضا
 3 سال پس از تولید

بسته بندى
بطرى 250 میلى لیترى(همراه با اسپرى)

بطرى 100 میلى لیترى

بطرى 500 میلى لیترى(همراه یا بدون پمپ)
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