DESOMED RAPID AF TUCHER

دستوال هزطَب ضذعفًَی کٌٌذُ اتشار پشضکی ٍ سطَح کَچک
ٍیژگی فزآٍردُ:
دستوال هزطَب دسٍهذ رپیذ اِی اِف تاچز ،تزای ضذعفًَی اتشار
پشضکی ٍ سطَح کَچک تکار هی رٍد.

هکاًیسن اثز اتاًَل:
ٍجَد اتاًَل در ایي هحصَل تاعث افشایص قذرت ضذعفًَی
کٌٌذگی ٍ ّن چٌیي تٌظین سزعت تثخیز ٍ سهاى اثزگذاری هی
ضَد.

هشایا:
 ایي هحصَل ،یک ضذعفًَی کٌٌذُ آهادُ هصزف ٍ سزیع
االثز است.

ٍیژگی ّای ضذ هیکزٍتی فزآٍردُ :
تز قارچ ّا ،تاکتزی ّا (ٍ ،) MRSA،TBیزٍس ّا (،HBV ،HIV

 عاری اس تزکیثات آلذئیذی ٍ فٌَلی هی تاضذ.
 دسٍهذ رپیذ اِی اِف تاچز تا پَست ساسگار است ٍ فاقذ
خاصیت رًگثزی است.

 )Rota Virus ،Adeno Virus ،HCVهؤثز است.
کارتزد:

 هقاٍم در تزاتز پارُ ضذى .

ضذعفًَی سطَح کَچک

 تْیِ ضذُ اس هَاد هصٌَعی تافتِ ًطذُ.

جْت ضذعفًَی اتشار ٍ ٍسایلی کِ تِ رٍش غَطِ ٍری ٍ یا تَسیلِ
اسپزی قاتل ضذعفًَی کزدى ًیستٌذ ،هٌاسة است.

تزکیثات :
ایي دستوال آغطتِ تِ هحلَل حاٍی اتاًَل ٍ دی دسیل دی هتیل

رٍش استفادُ:

آهًَیَم کلزایذ هی تاضذ.

دستوال هزطَب دسٍهذ رپیذ اِی اِف تاچز را تِ آراهی تز رٍی سطَح
ٍ یا اتشار هَرد ًظز تکطیذ.

غلظت ٍ سهاى اثزگذاری:
گستزُ اثز

سهاى

استیي تزًذُ تاکتزی ّا ( ٍ )MRSAهخوز سایذ( تز

 1دقیقِ

اساس ) DGHM /VAH
تاکتزی تَتزکلَسیس

 1دقیقِ

غیز فعال کٌٌذُ توام ٍیزٍس ّای پَضص دار(تز اساس

 03ثاًیِ

) RKI
ٍ /HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinaیزٍس
آًفَالًشا
رٍتا ٍیزٍس /آدًَ ٍیزٍس

 1دقیقِ

ًَرٍ ٍیزٍس

 5دقیقِ

ٍیژگی فیشیکی ٍ ضیویایی:
ٍسى هخصَظ
pH

3/55 g/cm
6 -5

هکاًیسن اثز دی دسیل دی هتیل آهًَیَم کلزایذ :
جذیذتزیي تزکیة اس خاًَادُ آهًَیَم چْارتایی است ٍ تِ علت
فقذاى حلقِ تٌشًی ًسثت تِ سایز تزکیثات ایي گزٍُ پایذارتز هی
تاضذ کِ تاعث رسَب دادى سیتَپالسن تا تاثیز تز دیَارُ سلَلی ٍ
ّوچٌیي اختالل در فعل ٍ اًفعاالت تیي هَلکَلی ٍ تفکیک الیِ ّای
چزتی هی ضًَذ.

حذاکثز سهاى تزای ضذعفًَی کزدى ۲ ،دقیقِ هی تاضذ.
تاییذیِ ّا ٍ گَاّیٌاهِ ّا:


هَرد تأییذ . DGHM



دارای گَاّیٌاهِ .CE 0482



تاییذ ضذُ تَسط ادارُ هلشٍهات دارٍیی هعاًٍت غذا ٍ دارٍ
ٍسارت تْذاضت ٍ درهاى ٍ آهَسش پشضکی

