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نانوسيل
نانوسيل در غلظت های متفاوت محلول ضدعفونی کننده
و استریلیزان شيميائي استثنایی با خصوصیات ویژه است
که طيف اثر وسيع ،سرعت اثر ،اثر بخشی طوالنی مدت،
جلوگيری از آلودگی ميکربی مجدد ،فقدان عوارض زيان بار
برای انسان و محيط زيست و عدم ایجاد مقاومت میکربی حتی
در مصارف طوالنی مدت موجب برتری و تمايز آن نسبت به
ساير ضدعفونی کننده ها شده است.
ترکيب اصلی نانوسيل شامل پراکسيدهيدروژن ( )H2O2و به
ميزان جزئی يون نقره ( )Ag+است .پراکسيدهيدروژن دارای
اثر ضد ميکروبی بسيار وسيعی می باشد که حضور يون نقره
در این ترکیب عالوه بر داشتن نقش کاتاليزور ،اثر طوالنی
مدت و پايداری پراکسيدهيدروژن ترکیب با آن را تضمين می
نمايد .همچنین عالوه بر آن ،اثر ضد باکتريايی يون نقره نيز
به دليـل ایجـاد پیـوند هـای کـوواالنت بسـیار محکـم با
پروتئين هـای باکتريايی می باشد که منجر به رسوب پروتئين
ها و در نتيجه غيرفعال شدن باکتري ها می گردد .این دو
ترکيب در کنار يکديگر اثر سينرژيست نیز نشان می دهند.
نانوسیل بر خالف سایر ضدعفونی کننده های دیگر توانایی
از بین بردن بیوفیلم (کلنی باکتري ها و ويروس هایی که
توسط يک غشاء پليمری محافظت می شوند) را دارد .اکسيژن
آزاد شده از پراکسيدهيدروژن ،غشاء محافظت کننده را تخريب
کرده و نانوسيل را قادر به نفوذ به داخل آن و از

بين بردن ميکروارگانيسم ها می نمايد .نانوسيل فاقد اثرات
مضر برای محيط زيست می باشد ،زيرا جزء اصلی آن که
پراکسيدهيدروژن است به آب و اکسيژن که آلوده کننده
محيط زيست نمی باشند تجزيه مي گردد.
طیف اثر:
اثر سینرژیسم پراکسید هیدروژن با نقره ،نانوسیل را قادر
به از بین بردن طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها شامل
مقاوم ترین اشکال آنها مانند اسپورها و بیوفیلم ها تا
ضعیف ترین آنها مانند ویروس( HIVایدز) و هپاتیت می
نماید .این همان چیزی است که نانوسیل را منحصر به فرد
می سازد .نانوسیل بنا به تأیید وزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی جزء گروه ضدعفونی کننده های با اثر
بخشی باال ( )High level disinfectantبه شـمار
می رود و قـادر به از بین بردن کـلیه میکروارگانیسم ها
می باشد .سطح مقاومت میکروارگانیسم ها و سطوح اثر
بخشی ضدعفونی کننده ها در نمودار صفحه بعد نمایش
داده شده است:
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Descending Order of Resistance of Germicidal Chemicals

ترکیبات آمونیوم چهارتایی

- Pseudomonas aeruginosa

- Staphylococcus aureus
- Salmonella choleraesuis
- Enterococci
- E.Coli
• Lipid or medium-sized viruses
- Herpes simplex virus
- Cytomegalovirus
- Respiratory syncytial virus
- Hepatitis B virus
- Hepatitis c virus
- Human immunodeficiency virus

سطح مقاومت

بیشترین مقاومت

• Mycobacteria
- Mycobacterium tuberculosis
- Atypical mycobacteria
• Nonlipid or small viruses
- Poliovirus
- Coxsackievirus
- Rhinovirus
- Birna virus
• fungi
- Trichophyton
- Cryptococcus
- Candida spp.
• Vegetative bacteria
 ترکیبات یده/  ترکیبات کلره/ الکل ها

 ترکیبات پراکسیژنه/  فرمالدئید/ گلوتارآلدئید

• Bacterial spores
- Bacillus subtilis
- Clostridium sporogenes

- Paramyxo virus

- Orthomyxo virus
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فاموکلین FAMOCLEAN
محلول غلیظ ضدعفونی کننده و شوینده همزمان
مواد مؤثره:
حداکثر  %50پراکسید هیدروژن ،یون نقره و سورفاکتانت
های غیریونی
سورفاکتانت های غیر یونی موجود در فاموکلین با کاهش
کشش سطحی و نرم کردن اجزای مواد آلی و غیرآلی
می توانند به راحتی آلودگی های ناشی از چربی ها ،مواد
پروتئینی ،ترشحات و غیره را پاک نمایند .نانوسیل نیز
با تشکیل رادیکال های آزاد اکسیژن و با تخریب غشاء
سلولی باعث نابودی میکروارگانیسم ها (ویروس ها،
باکتری ها و  ) . . .فرم اسپور آنها و نیز حذف بیوفیلم می
گردد .فاموکلین ترکیب مناسبی جهت حذف عوامل بیماری
زا ،از جمله ویروس آنفلوانزا و باکتری ها (سودوموناس،
 ،E.coliگونه های مختلف استافیلوکوک و  ). . .می باشد.
موارد مصرف:
فاموکلین را می توان برای پاکسازی و ضدعفونی کردن
تمام سطوح (پالستیکی ،فلزی ،شیشه ای ،سرامیک ها،
چینی ،استیل) در بیمارستان ها ،کلینیک های پزشکی،
دندانپزشکی و صنایع استفاده نمود.
دستور مصرف:
سطح مورد نظر را بسته به میزان آلودگی با محلول  %3و
یا  %6فاموکلین آغشته و پس از  20 -30دقیقه آبکشی
نمایید.
طرز تهیه محلول  %3و:%6
برای تهیه محلول  3 ،%3لیتر فاموکلین را با  97لیتر آب و
برای تهیه محلول  6 ،%6لیتر فاموکلین را با  94لیتر آب
رقیق نمائید.
توجه :به علت وجود ترکیبات شوینده در فاموکلین از به
کاربردن آن برای ضدعفونی آب آشامیدنی و مواد غذایی
جداً خوداری نمائید.
بسته بندی:
ظروف ا و  5و  20لیتری

محلول ضدعفونی کننده نانوسیل به دلیل دارا بودن مزایا
و ویژگی های خاص محلول مناسبی برای ضدعفونی در
بیمارستان ها وکلینیک های پزشکی و  ...می باشد.
از جمله ویژگی های نانوسیل می توان به موارد ذیل اشاره
نمود:
 طیف اثر وسیع (موثر علیه اشکال فعال تمامی میکروارگانیسم ها  ،اسپورها و بیوفیلم ها).
 فاقد رنگ و بو. عدم نیاز به آبکشی پس از مصرف. عدم ایجاد مقاومت باکتریایی حتی در مصارف طوالنی بهمدت یک قرن.
 عدم ایجاد خورندگی و مناسب برای ضدعفونی کلیه وسایلو تجهیزات.
 فاقد اثرات سمی. عدم ایجاد اثرات زیان آور در محیط زیست  ،تبدیل به آب واکسیژن پس از تجزیه.
 فاقد اثرات سرطانزایی و ایجاد ناهنجاری های جنینی. دارای اثر ضد میکروبی سریع و پایدار. جلوگیری از آلودگی میکروبی مجدد. امکان استفاده بصورت ریز قطره (مه پاشی). قابلیت کاربرد در دامنه وسیعی از حرارت و  PHمحیط. پایداری خوب محصول (قابلیت نگهداری محلول غلیظ تامدت  2سال).
 قابلیت اندازه گیری و تنظیم دوزاژ. ارزان و مقرون به صرفه. مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی(.)WHOدارای پروانه و مجوز های رسمی از وزارت بهداشت ،درمانو آموزش پزشکی.
 دارای گواهینامه بین المللی استاندارد سیستم مدیریتکیفیت .ISO 14001 - 2004
.ISO 18001 - 2007
.ISO 9001 - 2008
.ISO 10002 - 2005
.ISO TS 10004 - 2010
GMP, GLP, GAP,5S,IMS

سورفامد SURFAMED
محلول غلیظ ضدعفونی کننده سطوح پزشکی،
دندانپزشکی و بیمارستانی
مواد مؤثره:
حداکثر  %50پراکسیدهیدروژن ( )H2O2و یون نقره
()Ag+
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موارد مصرف:
* استریلیزاسیون ابزار شامل ابزار حساس به اتوکالو مانند
آندوسکوپ و الپروسکوپ و غیره.
* ضد عفونی سطوح حساس شامل سطوح محیطی اتاق عمل،
بخش های مراقبت های ویژه ،بخش های ایزوله ،بخش های
مرتبط با بیماران پیوندی و نقص سیستم ایمنی و غیره.
* ضدعفونی سطوح نیمه حساس شامل سطوح محیطی،
بخش های عمومی بیمارستانی ،سرویس های بهداشتی و
محیط های عمومی بیمارستانی و کلینیک ها و مطب ها و
همچنین نگهداری آسپتیک ابزار و یا ضدعفونی ابزار قبل از
عمل استریلیزاسیون ابزار و غیره.
دستور مصرف:
* استریلیزاسیون ابزار و ضدعفونی سطوح ،غلظت  6درصد،
 30دقیقه.
* ضدعفونی سطوح نیمه حساس ،غلظت  2درصد 15 ،دقیقه.
* پس از رقیق سازی و تهیه غلظت مورد نیاز ( 2لیتر محلول
سورفامد با  98لیتر آب برای غلظت  2درصد و  6لیتر محلول
سورفامد با  94لیتر آب برای غلظت  6درصد) سطح مورد نظر
ال کام ً
را که قب ً
ال از باقیمانده مواد آلی و چربی و  . . .پاکسازی
شده است را توسط محلول کام ً
ال آغشته نمایید .بعد از گذشت
زمان  15دقیقه برای سطوح نیمه حساس و  30دقیقه برای
استریلیزاسیون ابزار و سطوح حساس سطح مورد نظر کام ً
ال
ضدعفونی می گردد .پس از ضدعفونی نیازی به آبکشی ندارد.
بسته بندی:
ظروف  5 ،1و  20لیتری
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 در صورت وجود باقیمانده مواد آلی و خون بر رویسطوح مورد نظر ،با استفاده از دترجنت و آب گرم نسبت
به پاکسازی کامل این بقایا اقدام نمائید.
 وسایل و تجهیزات مورد نظر را به مدت  30دقیقه درمحلول نانوسیل  D6غوطه ور سازید و پس از خشک
شدن در شرایط آسپتیک با اطمینان خاطر استفاده نمائید.
 در صورت میزان باالی مصرف می توانید از محلولغلیظ سورفامد جهت ساخت محلول نانوسیل  D6به روش
ذیل استفاده نمائید .برای ساخت محلول نانوسیل 60 ،D6
میلی لیتر از محلول غلیظ سورفامد را به  940میلی لیتر
آب اضافه نمایید.
 محلول نانوسیل  D6بر روی سطوح فلزی از جنساستیل ضد زنگ و بسیاری از موارد دیگر خورندگی ایجاد
نمی کند .لیکن جهت استفاده در سطوح و ابزار فلزی غیر
از استیل ضد زنگ حتما روی قسمت کوچکی از آن توسط
محلول نانوسیل  D6تست شده وسپس استفاده شود.
بسته بندی:
ظروف 1و  5و 20

نانوسیل :D6
استریل کننده ابزار و ضدعفونی کننده سطح باال
جهت سطوح حساس پزشکی و دندانپزشکی
موارد مصرف:
از محـلـول نانـوسیل  D6می توان به عنـوان محـلـول
اسـتریل کـننده و ضدعفونـی کننده سـطح باال جهـت
اسـتریلیزاسیـون ابزار و سطـوح حسـاس پزشکـی از
قـبیـل کـلیه تجـهـیزات جـراحـی بـاز یـا بسـته،
الپراسکوپ ها ،کاتترها و سایر وسایل و تجهیزات
پزشکـی حسـاس به حـرارت در بیمارستان ها و
کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی استفاده نمود.
مواد مؤثره:
پراکسیدهیدروژن و یون نقره
دستور مصرف:
به منظور اطمینان خاطر از انجام استریلیزاسیون
موفق موارد زیر را مد نظر قرار دهید:
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نتایج اثر گذاری میکروبی بر اساس استانداردهای اروپایی
(EN1040, EN1276, EN13727)
 انستیتو پاستور ایران:آزمایش کننده
Name of Test
Bacteria

E.coli
(ATCC:25922)

P.aeruginosa
(ATCC:27853)

S.aureus
(ATCC:25923)

Concentration of
Bacteria(CFU/ml)

The Growth of Bacteria after
72 Hours

Control
Sample D6
15 sec
30 sec
Control
Sample D6
15 sec
30 sec
Control
Sample D6
15 sec
30 sec

8

1.5 × 10

8

1.5 × 10

8

1.5 × 10

6

6

1.5 × 10

0
6

1.5 × 10

0
6

1.5 × 10

0
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نانوسیل :D2
ضد عفونی کننده سطوح پزشکی و دندانپزشکی
نانوسیل  ،D2مخصوص ضدعفونی سطوح نیمه حساس و غیر
حساس در واحد های پزشکی و دندانپزشکی که قادر به از بین
بردن طیف وسیعی از میکروب ها ،باکتری های گرم مثبت و
گرم منفی و ویروس ها نظیر  HCV، HIVو  HBVمی
باشد.
مواد مؤثره:
پراکسیدهیدروژن و یون نقره
موارد مصرف:
از محلول نانوسیل  ،D2می توان جهت ضدعفونی سطوح مانند
کف ،دیوارها و راهرو ها ،سطوح تخت ها و ترالی ها و  ...در
بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی استفاده
نمود.
دستور مصرف:
 پس از پاکسازی اولیه سطوح مورد نظر از بقایای مواد آلی،چربی و  . . .سطح مورد نظر را کام ً
ال با نانوسیل  D2به صورت
اسپری یا غوطه وری آغشته نمایید .پس از خشک شدن ،سطوح
ضدعفونی می گردد.

KIMIAFAAM

 پس از استفاده از محلول نانوسیل نیازی به آبکشیسطوح نمی باشد.
 در صورت میزان باالی مصرف می توانید از محلولغلیظ سورفامد جهت ساخت محلول نانوسیل  D2به روش
ذیل استفاده نمائید:
 برای ساخت محلول نانوسیل  20 ،D2میلی لیتر ازمحلول غلیظ سورفامد را به  980میلی لیتر آب اضافه
نمایید:
* ممکن است بدون ضدعفونی ،پاکسازی
و شستشوی خوب و موفق را اجرا نمود ولی
انجام یک ضدعفونی موفق بدون پاکسازی و
شستشوی اولیه و کامل امکان پذیر نمی باشد.
یک پاکسازی و شستشوی موفق حدود %80
اجرام را کاهش می دهد.
بسته بندی:
افشانه  250میلی لیتری ،ظروف 1و  5و 20
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نتایج اثر گذاری میکروبی بر اساس استانداردهای اروپایی
)(EN1040, EN1276, EN13697
آزمایش کننده :انستیتو پاستور ایران
The Growth of Bacteria after
72 Hours
6

1.5 × 10

0
0
0
0
6

1.5 × 10

0
0
0
0
6

1.5 × 10

0
0
0
0

Concentration of
)Bacteria(CFU/ml

Control
Sample D2
3min
5min
7min
10min
Control

8

1.5 × 10

Sample D2
3min
5min
7min
10min
Control
Sample D2
3min
5min
7min
10min

8

1.5 × 10

8

1.5 × 10

Name of Test
Bacteria

E.coli
)(ATCC:25922

P.aeruginosa
)(ATCC:27853

S.aureus
)(ATCC:25923

سطح مورد نظر را کام ً
ال با نانوسیل  D2Plusتوسط مه
پاش آغشته نموده ،پس از خشک شدن سطوح کام ً
ال ضد
عفونی می گردد.
* جهت ضدعفونی هوای محیط توسط دستگاه
بخور سرد:
 25میلی لیتر از نانوسیل  D2Plusرا به  1لیتر آب
اضافه نموده و به مخزن دستگاه بخور سرد وارد نمایید.
از تنفس کردن مستقیم و طوالنی مدت بخار خروجی
دستگاه خودداری فرمائید.
بسته بندی:
ظروف  5،1و  20لیتری

نانوسیل :D2-Plus
محلول ضدعفونی کننده سطوح ،هوای محیط و
تجهیزات
مواد مؤثره:
پراکسید هیدروژن و یون نقره و اسانس
موارد مصرف:
از نانوسیل  D2Plusمی توان جهت ضدعفونی سطوح و
تجهیزات توسط مه پاش و ضدعفونی هوای محیط توسط
دستگاه بخور سرد استفاده نمود.
دستور مصرف:
* جهـت ضدعفونی سطـوح و تجهـیزات توسـط
مه پاش:
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اسپری یا توسط پنبه آغشته نمائید .پس از مدت  30ثانیه
و خشک شدن ،پوست ضدعفونی می گردد .در صورت
وجود آلودگی های خارجی ،ابتدا پوست را تمیز کرده و
سپس از محلول آنتی سپتیک نانوسیل  Iاستفاده نمائید.
نانوسیل  Iمحلول آماده مصرف است و نیازی به رقیقسازی ندارد.
بسته بندی:
ظروف  250 ،100 ،70و  500میلی لیتری و  5و  20لیتری

نانوسیل :F2
ضد عفونی کننده دست به فرم کف.
مواد مؤثره:
پراکسید هیدروژن و یون نقره و ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی
موارد مصرف:
ضدعفونی کننده دست نانوسیل  F2به فرم کف در حداقل
زمان ممکنه ( 30ثانیه) دست ها را ضد عفونی کرده و با
حداقل میزان مصرف ( 0/5تا  1سی سی در هر بار مصرف)
و پوشش کامل روی کلیۀ قسمت های دست مقرون به صرفه
اقتصادی می باشد .نانوسیل  F2فاقد الکل بوده و استفاده مکرر
از آن موجب حساس شدن پوست دست نخواهد شد و بنابراین
جهت ضدعفونی دست در کلیۀ مراکز پزشکی و دندانپزشکی و
بیمارستانی قابل مصرف می باشد.
دستور مصرف:
مقدار  0/5تا  1سی سی از فوم دست نانوسیل  F2را بر روی
دست پمپ کرده ،سپس هر دو دست را کام ً
ال روی همدیگر
مالش دهید تا بین انگشتان و پشت دست نیز آغشته شود .بعد از
مدت  30ثانیه و خشک شدن کامل ،دستها ضدعفونی می گردد.
پس از استفاده از نانوسیل  F2نیازی به آبکشی نمی باشد .در
صورت آلودگی دست ها به چربی ها و مواد بافتی ،قبل از ضد
عفونی ،شستشو با آب و صابون صورت گیرد.
بسته بندی:
ظروف  300 ،70و  500میلی لیتری و  5و  20لیتری

نانوسیل :D1
دهانشویه
* نانوسیل  ،D1دهانشویه آنتی باکتریال ،محافظ سالمت
دهان و دندان ،مؤثر علیه باکتری های عامل گلودرد
چرکی ( )Streptococus Group Aو سفید کننده
قوی و مؤثر دندان ها می باشد.
مواد مؤثره:
پراکسید هیدروژن ،یون نقره و اسانس نعنا
موارد مصرف:
در عفونت های دهان و گلو می توان از دهانشویه آنتی
باکتریال  D1استفاده نمود .دهانشویه نانوسیل  D1به
دلیل خواص آنتی میکروبیال و نیز آزادسازی اکسیژن از
تکثیر جمعیت میکروبی غیر هوازی مؤثر در بیماری های
پریودنتال جلوگیری می نماید.
نانوسیل  D1حاوی هیدروژن پراکساید می باشد که به
عنوان یک منبع آزاد کننده اکسیژن باعث افزایش سرعت
ترمیم زخم ها و اولسر های دهانی ،از بین بردن و کاهش
میزان التهابات بافت های دهانی  ،جلوگیری از تشکیل
پالک های دندانی و بیماری های پریودنتال از طریق
اثرات باکتریو سیدالی بر روی میکروارگانیسم های غیر
هوازی (پاتوژن های دهانی) می گردد.
* دهانشویه نانوسیل  D +Fضمن داشتن کلیه مزایای
نانوسیل  ،D1حاوی فلوراید نیز می باشد که با خاصیت
جلوگیری از پوسیدگی دندان و افزایش استحکام مینای
دندان باعث بهبود سالمت دهان و دندان و نیز احساس
خنکی و تازگی در دهان می گردد.
دستور مصرف:
1
دو نوبت در روز دهان را با  10الی  15میلی لیتر از محلول
نانوسیل  D1به مدت  30الی  60ثانیه شستشو داده و
سپس محتویات دهان را تخلیه نمائید .حداقل نیم ساعت
پس از استفاده از دهانشویه باید از خوردن ،آشامیدن و یا
شستشوی دهان خودداری نمود.
بسته بندی:
ظروف  250میلی لیتری

نانوسیل :I
محلول آنتی سپتیک پوست در موضع تزریق و
پانسمان زخم ها
مواد مؤثره:
پراکسید هیدروژن و یون نقره و ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی
موارد مصرف:
پوست به عنوان اولین سد دفاعی در برابر ورود میکروب های
مضر به داخل بدن شناخته شده است .به منظور جلوگیری از
ورود عوامل عفونی به داخل بدن زخم ها و جراحات پوستی،
موضع جراحی و موضع تزریق و پانسمان را با محلول نانوسیل
 Iضد عفونی نمائید.
ترکیبات یده مانند بتادین عالوه بر باقی گذاشتن رنگ قهوه ای
بر روی پوست ،برای ضدعفونی مؤثر به حداقل  2دقیقه زمان
نیاز دارند ،در حالی که نانوسیل  Iبا ضدعفونی سریع و مطمئن
خود ،در طی مدت  30ثانیه پوست را کام ً
ال ضدعفونی و عاری
از هر گونه عوامل بیماری زا می نمایند.
دستور مصرف:
محلول نانوسیل  Iرا بر روی نواحی مورد نظر پوست به صورت
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ضد عفونی دست مطابق با روش های استاندارد:

برای تهیه محلول هاي نانوسیل با رقت هاي مختلف،
از آب معمولی و آب بدون امالح (دیونیزه) نیز می توان
استفاده کرد .مدت پایداری هر یک از آنها بدین ترتیب
است:
 مدت پایداری با آب معمولی :حدود یک هفته. مدت پایداری با آب مقطر :یک ماه.مدت پایداری با آب فاقد امالح (دیونیزه) :حداقل یکسال.
* نانوسیل در بین دماهای  0- 95درجه سانتیگراد اثر
بخشی دارد و با افزایش دما اثر بخشی آن بیشتر خواهد
بود.
نکات ايمنی:
به هنگام تهیه محلول ضدعفونی کننده نانوسیل با رقت
های مختلف از محلول  %100به نکات ذیل توجه نمایید:
هنگام کارکردن با محلول غلیظ ( )%100به شرایط مندرج
در برچسب روی محصول توجه شود.
 -1هنگام کار با محلول غلیظ از دستکش و عینک ایمنی
استفاده نمایید.
 -2در صورت تماس نانوسیل غلیظ با پوست یا هر غلظتی
از نانوسیل با چشم ،بالفاصله محل تماس با آب فراوان
شستشو داده شود.

 -3ظرف محلول اصلی به طور عمودی حمل و نگهداری شود.
 -4ظروفـی که جهـت تهیه محـلول های نانوسیل استفـاده
می شود منحصراٌ جهت تهیه نانوسیل قرار دهید.
 -5هرگز محلول خارج شده از ظرف یا گالن اصلی را به آن
بازنگردانید.
 -6نانوسیل را با محصوالت دیگر مخلوط ننمایید.
 -7دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
 -8در صورتیکه محلول نانوسیل خالص به صورت اتفاقی
خورده شود باید مقادیر فراوان آب ولرم به شخص خورانده شود
و ضمن عدم تحریک شخص به استفراغ به سرعت به پزشک
مراجعه گردد.
 -9در جای خنک و دور از مواد قابل احتراق نگهداری نمایید.
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