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  )آنزیماتیک(سطح متوسطاستفاده از محلول  نحوه *

  )Sayasept HP( سایاسپت اچ. پی: نام محلول

 بهداشتی،پزشکی و دندانپزشکیسطوح ضدعفونی و پاک کنندگی  موارد استفاده:

    كلرايد آمونيوم بنزيل متيل دي (آلکيل2كلرايد         آمونيوم متيل دي دسيل (دي1 دهنده: مواد تشکیل

 هيدروكلرايد بيگوانيد هگزامتيلن (پلی3                                                                   

 و انحالل پذير محلول میزان حاللیت در آب:  اشتعالغير قابل  قابلیت اشتعال: آبی كمرنگ -مايع نسبتا بی رنگ شکل ظاهری:

 روز. 14پايداري محلول رقيق شده:  پایداری:                         PH: 6-8 بازی:-خواص اسیدی

محلولی است كه بطور همزمان قادر به پاک كنندگی و ضدعفونی كننده  سطوح پی  اچ  –ساياسپت  شرح و کاربرد محصول:*

 واحدهاي پزشکی و دندانپزشکی استفاده ميگردد. عفونی و عمومی

اين محلول متشکل از تركيب آمينهاي چهارظرفيتی  نسل پنجم و تركيبات بيگوانيدي با اثر بخشی باالست ، اين محصول به  

گونه اي فرموله شده است كه با بکارگيري تركيب نسل پنجم آمونيوم چهارتايی و بيگوانيد قادر به از بين بردن طيف وسيعی از 

در سطوح پزشکی و  HBV,HIV,HCVويروسهاي پوشش دار نظير و  گرم منفیو رم مثبت گميکروارگانيسمها مانند باكتريهاي 

 دندانپزشکی ميباشدو ضمناً اين محصول عالوه بر ضدعفونی كنندگی خاصيت پاک كنندگی نيز دارد. 

 دستورالعمل مصرف: 

از آنجايی كه محلول داراي پاک كنندگی ميباشد براي جلوگيري از كف كردن در آماده سازي بابت رقيق سازي، در ابتدا  نيمی *

از سطل را از آب شهري پر كرده و ميزان محلول مورد نياز بر حسب حجم ليتر سطل كه ميخواهيم آماده كنيم در داخل آب 

% براي آموزش در نظر گرفته 2م ليتر آب خط كشبده شده است پر ميکنيم. مبناي ريخته و سپس مابقی آب را تا جايی كه حج

) بر اساس موارد مصرف رقت مورد نياز، طبق آموزش در جدول پروتوكل مصرف (را سی سی در يک ليتر آب  20يعنی شده است 

 دقيقه. 15-10زمان اثر:آماده ميگردد.  

 ا با محلول تازه آماده شده جايگزين نماييد.در صورت آلودگی ظاهري محلول رقيق شده، آنر*

 حفاظت شخصی و نکات ایمنی مربوط به شخص: 

 استفاده شود. CEاز دستکش هاي محافظ مربوط به مواد شيميايی با ليبل  ايمنی دست:

 از عينک يا حفاظ پوششی صورت استفاده شود. ايمنی چشم:

 مقادير باال از لباس كار يکسره  استفاده شود.در صورت احتمال ريزش يا حمل محصول در  ايمنی پوست:

 

 بيمارستان بزرگ دزفول)دكتر گنجويان(–تهيه كننده :مريم نصراله)سوپروايزر كنترل عفونت ( 

 1400پيام هاي بهداشتی كنترل عفونت در آبان 


