
محلول کنسانتره ضدعفونى کننده و پاك کننده سطح متوسط ابزارهاى پزشکى و دندانپزشکى
 کاربرد:محلول کنسانتره ضدعفونى کننده سطح متوسط با قابلیت پاك کنندگى مناسب براى ابزارهاى پزشکى ، جراحى، بیهوشى و دندانپزشکى و آزمایشگاهى به روش

غوطه ور سازى و استفاده از دستگاه اولتراسونیک، فاقد اثر خورندگى.

مزایا
     ماندگارى 7 روز در حین مصرف  

      داراى عملکرد همزمان ضدعفونى کنندگى و پاك کنندگى
     مناسب براى ابزار هاى پزشکى و دندانپزشکى، آزمایشگاهى قابل اتوکالو

     فاقد بخارات اسیدى محرك سیستم تنفسى
     حاوى مواد ضد خورندگى براى حفاظت ابزارها در برابر خوردگى

     قابل استفاده در دستگاه اولتراسونیک
دستور مصرف

قبل از مصرف دستکش مناسب بپوشید.  محلول سارفوسپت اینسترومنت را در
غلظت هاى توصیه شده زیر تهیه نمایید. ابزارها را با توجه به غلظت و زمان تماس
در داخل محلول غوطه ور و برس کشى نمایید . پس از پایان زمان غوطه ورى

   ابزارها را با آب جارى آبکشى نمایید .
 در رقت 2% به مـدت  15 دقیقه
 در رقت 1%  به مـدت 30 دقیقه
در رقت 0/5% به مدت60 دقیقه

ترکیبات
ترکیـب میکروب کش آمفوتریک ، بنزالـکونیوم کلراید، دى دسیل دى متیل

آمونیوم کلراید، EDTA ، آب دیونیزه.
طیف اثر

باکتـرى هاى گرم مثبت،گرم منفى، مایـکوباکتریوم ها، قارچ ها، ویروس هاى
HCV,HBV,HIV,H1N1پوشش دار 

شرایط نگهدارى
      از ترکیب محلول با مواد شیمیایى دیگر خوددارى شود.
     در ظروف در بسته در شرایط متعارفى نگهدارى شود.
     در دماى 5+ تا35+ درجه سانتى گراد نگهدارى شود.

موارد هشدار
     از تماس با چشم و بلعیدن خوددارى شود.

     در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.
     در صورت بلع تحریک به استفراغ نشود و مشورت پزشکى درخواست

  گردد.
تاییدیه ها

 داراى تائیدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى، داراى تائیدیه عدم خورندگى
 از موسسه متالورژى رازى، واحد ارزیابى میکروبى انستیتو رازى، تست

EN1040 شده مطابق استانداردهاى اروپایى  

تاریخ انقضا
 در حالت غلیظ و استفاده نشده 3 سال پس از تولید و در حالت رقیق شده
در صورت نگهدارى در ظروف دردار و استفاده طبق دستورالعمل تا 7 روز

سـارفوسپـت اینستـرومنت
SURFOSEPT INSTRUMENT 

بطرى1 لیترىبسته بندى

گالن 4 لیترى

بطرى 250 میلى لیترى
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ت
محلول هاى ویژه ابزار و تجهیزا


