
عفونی و تمیز کننده سطوحضد
مایع غلیظ

:کاربرد
 جهت تمیز و ضد عفونی کردن سطوح تجهیزات پزشکی، ابزار

معاینات پزشکی ، محل نگهداري پزشکی و سایر سطوح بیمارستانی،
سالمندان

 سیستممناسب جهت استفاده در:

refillable wipping system kimte*Wettask*DS
of Kimberly- clark.

:طیف اثر
 موثربر علیه توبرکلوسیدال خاصیت باکتري کشی، قارچ کشی و .

معتبر.مطابق با تاییدیه ویروسهاي پوشش دار. 
)براي دستمال کشیwipes سیستم) براساس

Kimtech *Wettask* DS of Kimberly – Clark و
VAHتوصیه انجمن ویروسکشی 

 لیست شده توسطVAH


بدون آلدئید

:مشخصات
 زمان اثر کوتاهطیف اثر گسترده حتی در غلظتهاي پایین،
خاصیت تمیز کنندگی فوق العاده
ال با  انواع موادبايسازگار

روش کار و مقدار مصرف:
neoform MED AF براي تمیز و ضدعفونی کردن سطوح به روش
)  در دماي اتاق استفاده می شود. .براي wipingپاك کردن با دستمال ( 

را مطابق neoform MED AFتمیز وضدعفونی کردن سطوح ،
دستورالعمل جدول باال تهیه کنید و سطوح را با محلول تهیه شده با دستمال 

کامال تمیز شده و ضد عفونی شود.زمانهاي ذکر ) تا wipingپاك کنید (

شده در جدول رعایت شود.
neoform MED AFرا می توانید در سیستم

refillable wipping system kimte*Wettask*DS of
Kimberly- clark
استفاده کنید. بدین منظور دستگاه را با محلول رقیق شده و آماده شده پر 

لیتر از این محلول را داخل سطل و یا 2درصد). 5/0کنید ( با رقت حداقل 
ه ها کامال بلیتر از آن را داخل جعبه بریزید. بعد از یک ساعت دستمال75/0

که سیستم کامالو آماده استفاده هستند. در صورتی شده محلول آغشته
روز قابل استفاده 28هاي خیسانده شده براي بسته نگهداري شود، دستمال

هستند.  

اثر ضدعفونی کنندگیزمان-غلظت 
دقیقه5به مدت %2غلظت 
دقیقه15به مدت %1غلظت 
دقیقه30به مدت %0,5غلظت 
دقیقه60به مدت %0,25غلظت 

، باکتري کش و مخمر کش 
C°20شرایط تمیز و کثیف 

باکتري سل        کشنده دقیقه5به مدت %2غلظت 
( توبرکلوسیدال )

C°20شرایط تمیز  
دقیقه5به مدت %2غلظت 
دقیقه15به مدت %1غلظت 
دقیقه30به مدت %0,5غلظت 

موثر بر علیه ویروسهاي پوششدار                      
HIV,HBV,HCV)( شرایط

C°20تمیز و کثیف

:هاستفادبراي عمومی دستورالعمل هاي 
فقط جهت مصارف تخصصی
 بمنظور صرفه اقتصادي و کنترل بهتر در تهیه رقتها استفاده از

ابزار کمکی دوزینگ نظیردرپوشهاي دوزینگ پیشنهاد 
مورد با نمایندگی تماس بگیرید.لطفا در این.شودمی

  پوشیدن دستکش جهت کار با تمام انواع ضد عفونی کننده ها
توصیه می شود.

بعد از عملیات ی که با پوست در تماس استآبکشی سطوح
تمیز و ضدعفونی با آب آشامیدنی به  منظور پاکسازي باقیمانده 

محلول
یبات خودداري شود.از مخلوط کردن با سایر ترک



 جهت استفاده صحیح و بدون خطر ، قبل از استفاده برگه
اطالعات محصول و بر چسب محصول مطالعه شود.

:گزارشات طیف اثر / لیستها
 لیست شده توسطVAH

طیف اثر ضدعفونی کنندگی خوب با زمان تماس کم و مناسب
سیستم) براساس wipesبراي دستمال کشی(

Kimtech *Wettask* DS of Kimberly – Clark
.VAHبراساس گواهیهاي معتبر  تایید شده و 

اطالعات فنی : 
) دانسیتهC°20( :gr/cm³1
PH محلول غلیظ )-C°20(6": تقریبا
 ویسکوزیته ( محلول غلیظ-C°20( :mpa. s10

ترکیبات :
) دترجنتها:No.648/2004)ECبراساس ضوابط  

سورفاکتانتهاي غیر یونی 5–%15
مواد معطر 

گرم : 100ماده فعال در 
didecyldimethylammoniumchlorideگرم 17,5

polyhexanideگرم 4

:CEنشان 
neoform MED AF براساس

European directive 93/42/EC داراي نشانCE  .می باشد

شرایط نگهداري:
درجه سلسیوس نگهداري شود. ظرف بصورت 25صفر تا همیشه بین دماي 

در بسته نگهداري شود. در صورت نگهداري در شرایط مناسب به "کامال
سال قابل استفاده می باشد. تاریخ انقضاء ،بر روي برچسب محصول 4مدت 

مشخص شده است.با مهر در کنار عالمت ساعت شنی 

هشدارها و توصیه هاي ایمنی:
Dangeruosبراساس  Preparation Directive 1999/45/EC

محصوالت آماده غلیظ طبقه بندي و برچسب گذاري شده است.
N-dangerus for theو C–Corrosiveعالمت خطر 

environment

هشدارها
R22- .مضر درصورت بلعR34-سوزاننده

R43-ند.ممکن است در اثر تماس با پوست ایجاد حساسیت ک
R51/53 - براي ارگانیزمهاي آبزي سمی است. ممکن است در دراز مدت

باعث اثرات زیا ن آور در محیط آبی گردد. 

توصیه هاي ایمنی
S23-.بخارات و ذرات استنشاق نشود

S26/27/28 -با آب فراوان شسته شده "در صورت تماس با چشمها فورا
تماس با پوست همه البسه آلوده شده و به پزشک مراجعه گردد . بعد از 

با آب فراوان شسته شود."تعویض و فورا
S36/37/39 - هنگام کار با این محصول از لباس مناسب، دستکش و

حفاظت چشم/ صورت استفاده کنید.
S45-به پزشک مراجعه "در زمان حادثه و احساس ناراحتی، فورا

محصول نشان داده شود).گردد (درصورت امکان برچسب روي 

ظروف درصورت خالی و دربسته بودن دور ریخته شوند. براي دور ریختن 
عمل شود.Material Safety Data Sheetباقیمانده مواد براساس 

ECبراي اطالعات بیشتر به بند  – Safety Data Sheets .مراجعه شود
قابل دسترسی www.drwiegert.deسایت Serviceکه در بخش 

است. 

واحد علمی شرکت ایده گستر درمان   
1394خرداد- 5ویرایش: 


