
محلول کنسانتره ضدعفونى کننده سطوح محیطى  بدون نیاز به آبکشى
 کاربرد:یک محلول کنسانتره ضد عفونى کننده با قابلیت تمیزکنندگى براى کف و سطوح بزرگ محیطى مانند سطوح بخش هاى حساس و اتاق هاى عمل و
 سطوح تجهیزات درمانى، مبلمان و اثاثیه، بدون نیاز به آبکشى. این محلول داراى خاصیت پاك کنندگى با کف کم مى باشد. همچنین این محصول بدلیل دارا بودن

ترکیبات سختى گیر آب جهت افزایش تاثیر گذارى ماده موثر در هر درجه سختى آب کارایى دارد.

مزایا
     داراى قابلیت تمیزکنندگى به همراه ضدعفونى کردن  

      محلول رقیق شده تمیز تا 7 روز ماندگارى دارد.
     کف کم و موثر در حضور سختى آب

     موثر بر روى طیف وسیعى از باکترى ها و قارچ ها و ویروس ها
      بدون بخارات آزار دهنده
     اثر ماندگارى باال و پایدار

      مقرون به صرفه ( یک لیتر محلول کنسانتره = 100 لیتر محلول آماده مصرف)
دستور مصرف

محلول را با  غلظت 1% رقیق کرده (10 میلى لیتر از محلول را در 990 میلى لیتر
آب معمولى حل کنید) . کف و سـطوح را با محلول تى کشى نمایید. 5 تا 10

دقیقه صبر کنید تا سطح مورد نظر ضدعفونى گردد.
براى سطوح کوچکتر مى توان محلول رقیق شده ( 1% ) را بطور مستقیم روى
 سطـح یا روى دستـمال تمیـز اسپـرى نموده سپس سطح مورد نظر را

  دستمال کشى نمایید.
ترکیبات

ترکیب میکروب کش آمفوتریک ، بنزالکونیوم کلراید، دى دسیل دى متیل
 آمونیوم کلراید، EDTA ، آب دیونیزه.

طیف اثر
باکتـرى ها، قـارچ ها، موثر بر روى ویـروس هاىHCV,HBV,HIV,H1N1 در

5 دقیقه و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (TbB ) در 10 دقیقه.

شرایط نگهدارى
      از ترکیب محلول با مواد شیمیایى دیگر خوددارى شود.
    در ظروف در بسته در شرایط متعارفى نگهدارى شود.
     در دماى 5+ تا 35+ 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، اداره کل تجهیزات پزشکى،
تهران، دانشگاه  داروسازى  دانشکده  پاستور،  انستیتو  رازى،   انستیتو 
استاندارد مطابق  تست شده  رضوى.  خراسان  پزشکى  علوم   دانشگاه 

EN1040 اروپایى  

تاریخ انقضا
 در حالت غلیظ و استفاده نشده 3 سال پس از تولید و در حالت رقیق

شده 7 روز خواص خود را حفظ مى کند.

سـارفوسپت دو
SURFOSEPT II

بطرى1 لیترىبسته بندى

گالن 4 لیترى

بطرى 100 میلى لیترى
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محلول هاى ویژه سطوح


