ASEPTOMAN

EN 1500 Hand disinfectant
EN12796 Hand scrub
Listed in: DGHM, VAH

ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی


فوق العاده سازگار با پوست و بدون ایجاد حساسیت



تایید شده در تست های درماتولوژیکی



مؤثر علیه نورو ویروس



عاری از مواد تجمع پذیر و تحریک کننده پوست در استفاده دراز مدت



حاوی مرطوب کننده

ویژگی فرآورده:
آسپتومن محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل است .آسپتومن در ترکیب خود عاری از هر گونه ماده مضر تجمع کننده در زیر پوست می باشد و موجب
تحریک و ایجاد ضایعات سطحی بر روی پوست نمی گردد و هیچ اثر نامطلوبی بر روی پوست ندارد .حاوی مرطوب کننده ای با کیفیت باال است که پوست
را در برابر خشکی محافظت می نماید همچنین بر ویروس های پوشش دار مانند نورو ویروس و روتا ویروس مؤثر است.
مزایا:


تأثیر خود را در کوتاه مدت اعمال می کند.



این فرآورده با پوست سازگار گشته است.

النول ین موجود در آسپتومن موجب حفظ سیالیت غشاء در سلول های اپیتلیایی پوست با تأثیر بر الیه لیپیدی آن می شود .همچنین ماده

النولین از خشک شدن پوست جلوگیری می نماید در نتیجه بعد از مصرف آسپتومن لطافت در پوست به همراه احساس رایحه ای دلپذیر را خواهید
داشت.


فرآورده آماده مصرف بوده و نیازی به رقیق شدن ندارد.



عاری از ترکیبات چهارتایی آمونیوم ،آلدئید و فنول می باشد.

کاربرد:
-3

ضدعفونی دست ها

 17ثانیه

-5

اسکراب جراحی

 3/2دقیقه
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ویژگی های ضد میکروبی :


باکتری کش (استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین ) MRSA/



توبرکلوساید



قارچ کش



غیر فعال کننده ویروس هاHBV/HIV/BVDV/HCV/Vaccina/Rota/Noro viruses .

غلظت و زمان اثر گذاری:
ضدعفونی کردن دست ها
( بر اساس)VAH, DGHM, EN 1500

 03ثانیه

اسکراب جراحی
(بر اساس )VAH, DGHM, EN 1279

 1/5دقیقه

باکتری کش ( )MRSAو قارچ کش(کاندیدا آلبیکنز)
(بر اساس ) DGHM/VAH

 03ثانیه

توبرکلوساید

 03ثانیه

روتا ویروس

 15ثانیه

نورو ویروس
(بر اساس) EN 14476

 1دقیقه

ویروس های پوشش دارHBV/HIV/BVDV/HCV/Vaccina/
(بر اساس )RKI

 03ثانیه

مواد مؤثر :
آسپتومن شامل:
 3011گرم -۲پروپانول و 1و -0بوتان دی ال ،النولین-پلی (اکسی اتیلن) می باشد.
دیگرمواد مؤثر :اسانس معطر ،آب مقطر
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ویژگی های فیزیکی و شیمیایی:
حالت فیزیکی

محلول شفاف ،بی رنﮓ ،الکلی و معطر

وزن مخصوص

0.876 g/cm³

pH

6-7.5

روش استفاده :
در صورتی که قبل از استفاده از آسپتومن دستهای خود را می شوئید ،باید دست ها را کامال خشک نموده و سپس از محلول استفاده
نمایید.
 .3ب ه منظور ضدعفونی کردن دست ها ،دو بار محلول را بر روی دست های خشک پمپ کرده و به مدت  17ثانیه بر روی دست ها
مالش دهید تا تمامی سطح دست به محلول آغشته شود.
 .5به منظور ضدعفونی کردن دست ها پیش از عمل جراحی ،دوبار محلول را بر روی دست های خشک پمپ کرده و به مدت 3/2
دقیقه بر روی دست ها مالش دهید تا تمامی سطح دست به محلول آغشته شود.
تاییدیه ها و گواهینامه ها:




VAH List
انستیتو رابرت کخ ()RKI
AMGآلمان به شماره 00.00133133
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