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ترکیب:
ّز لیتز اس هحلَل فبهَکلیي حبٍی  200گزم سَرفبکتبًتْبی غیزیًَی(هَاد شَیٌذُ ) ٍ  150گزم ًبًَسیل خبلص( ضذعفًَی کٌٌذُ ) هی ثبشذ.
مکانیسم اثر:
سَرفبکتبًت ّبی غیز یًَی ثب کبّش کشش سطحی ٍ ًزم کزدى اجشای هَاد آلی ٍ غیزآلی هی تَاًٌذ ثِ راحتی آلَدگی ّبی ًبشی اس چزثی ّب،
هَاد پزٍتئیٌی ،تزشحبت ٍ غیزُ را پبک ًوبیٌذً .بًَسیل هَجَد در فبهَکلیي ثب تشکیل رادیکبل ّبی آساد اکسیژى ٍ ثب تخزیت
غشبء سلَلی ثبعث ًبثَدی هیکزٍارگبًیسن ّب( ٍیزٍس ّب ،ثبکتزی ّب ٍ  ) . . .فزم اسپَر آًْب ٍ ًیش حذف ثیَفیلن هی گردد .
فبهَکلیي تزکیت هٌبسجی جْت حذف عَاهل ثیوبری سا جهلِ ٍیزٍس آًفلَاًشا ٍ ثبکتزی ّب ( سَدٍهًَبس ،E.coli ،گًَِ ّبی
هختلف استبفیلَکَک ٍ  ) . . .هی ثبشذ.
موارد مصرف:
فبهَکلیي را هی تَاى ثزای حاکسبسی ٍ ضذعفًَی کزدى توبم سطَح ( پالستیکی ،فلشی ،شیشِ ای ،سزاهیک ّب ،چیٌی،
استیل) در ثیوبرستبًْب ،کلیٌیک ّبی پششکی ٍ صٌبیع استفبدُ ًوَد.
مقدار و نحوه مصرف  :سطح هَرد ًظز را ثستِ ثِ هیشاى آلَدگی ثب هحلَل  ٍ %3یب  %6فبهَکلیي آغشتِ ٍ پس اس 20-30
دقیقِ آثکشی ًوبییذ.
طرز تهیه محلول  %3و  :%6ثزای تْیِ هحلَل  3 ، %3لیتز فبهَکلیي را ثب  97لیتز آة ٍ ثزای تْیِ هحلَل  6 ، %6لیتز
فبهَکلیي را ثب  94لیتز آة رقیق ًوبئیذ.
تَجِ :ثِ علت ٍجَد تزکیجبت شَیٌذُ در فبهَکلیي اس ثکبرثزدى آى ثزای ضذعفًَی آة آشبهیذًی ٍ هَاد غذایی جذا خَداری
ًوبئیذ.
موارد احتیاط:
ـ در ٌّگبم کبر ثب هحلَل غلیظ حتوب اس دستکش استفبدُ کٌیذ .
ـ درصَرت توبس ثب چشن  ،فَرا ثب هقذار سیبدی آة ٍلزم ثشَیید ٍ سزیعب ثِ پششک هزاجعِ ًوبییذ .
ـ ثعذ اس توبس ثب پَست فَرا ثب هقذار سیبدی آة ٍلزم ثشَییذ .
ـ درصَرتیکِ هحلَل فبهَکلیي ثِ صَرت اتفبقی خَردُ شَد ثبیذ هقبدیز فزاٍاى آة ٍلزم ثِ شخص خَراًذُ شَد ٍ ضوي عذم
تحزیک شخص ثِ استفراغ ثِ سزعت ثِ پششک هزاجعِ گزدد .
ـ دٍر اس دستزس اطفبل ًگْذاری شَد.
ـ دٍر اس هٌبثع حزارتی ٍ تبثش هستقین آفتبة ًگْذاریذ.
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