
 محلول ضدعفونى کننده الکلى جهت ضدعفونى بهداشتى دست در فضاهاى عمومى جامعه، مدارس، مهدکودك ها ، مراکز تهیه و سرو غذا
و نوشیدنى، صنایع و ....

 کاربرد:آنتى سپتیک پایه الکلى براى ضدعفونى بهداشتى دست کودکان و بزرگساالن در مکان هاى عمومى که دسترسى به آب و صابون براى شستشوى دست ها

  وجود ندارد.
مزایا

    سریع االثر (موثردر30 ثانیه)  
    موثر بر روى طیف وسیعى از باکترى ها، قارچ ها و ویروس ها  
    حاوى مواد نرم کننده پوست  
     بوى مطبوع و مالیم  

    سازگار با پوست حتى پوست حساس کودکان و سالمندان
دستور مصرف

 2  تا 3 میلى لیتر محلول را بر روى کف دست پمپ کرده و هر دو دست را بر
 روى یکدیگر مالش دهید به نحوى که بین انگشتان، پشـت و روى دست تا
مچ به محلول آغشته گردد. براى مدت 30 ثانیه اجازه دهید که محلول در حین

مالش از روى پوست خشک شود
ترکیبات

اتانول ، بنزالکانیوم کلراید، گلیسرین ، و سایر افزودنى هاى مجاز.
طیف اثر

باکتـرى هاى گرم مثبت و منفى، قـارچ ها، مایکوباکتریوم ها و ویروس ها
HCV,HBV,HIV,H1N1مانند

شرایط نگهدارى
    دور از نور خورشید و منابع حرارت نگهدارى شود.

       در دماى بین 5+ تا 35+ درجه سانتى گراد نگهدارى شود.
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بسته بندى

بطرى 100 میلى لیترى

بطرى 250 میلى لیترى(همراه با اسپرى)

بطرى 500 میلى لیترى(همراه با پمپ)

بطرى 1  لیترى(همراه با پمپ)

گالن 4 لیترى

مـاى َهنـد
MY HNAD

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

     از استنشاق و بلعیدن محلول خوددارى شود.
    از ورود آلودگى به ظرف جلوگیرى شود.

     از تماس با چشم اجتناب شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو
شود.

تاییدیه ها
 داراى تاییدیه و ثبت شده دراداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
تاریخ انقضا

دو سال پس از تولید و در صورت باز شدن درب محلول به مدت 6 ماه
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