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سریع االثر
مناسب سطوح حساس به الکل
بر پایه آمونیوم کواترنر
دارای خاصیت ویروسکشی فوق العاده
بوی کم و ماندگاری اثر
سازگاری باال با سطوح
دارای تاییدیه ایمنی شغلی

دسکوسپت اسپشیال محلول ضدعفونیکننده غیرالکلی سطوح از مجموعه محصوالت شوماخر آلمان میباشد .از
این محلول برای ضدعفونی سریع سطوح ،تجهیزات و لوازم پزشکی مانند تخت معاینه ،سینی و ترالی ها،
یونیتهای دندانپزشکی و ...استفاده میشود .این محصول بویژه برای سطوح حساس به الکل مانند لنز و عدسی
ها ،انکوباتورها ،پروبهای اولتراسونیک و شیشه های آکریلیک مناسب می باشد و می تواند باکتریها (ازجمله
باکتری بیماری سل )MRSA ،و مخمرها و ویروسهای پوششدار (ویروس ایدز ،هپاتیت و )...را در مدت یک
دقیقه نابود کند .دسکوسپت اسپشیال سریع االثر و آماده به مصرف بوده و بر پایه ترکیبات آمونیوم چهارتایی
میباشد .به دلیل عاری بودن از ترکیبات آلدئیدی و الکل و همچنین  pHخنثی محلول ،سازگاری باالیی با
سطوح دارد.
طیف اثرگذاری گسترده:
 باکتری ها شامل

MRSA

 قارچ کش و مخمرکش

 ویروس های پوشش دار  :ویروس های آبله ،ایدز ،هپاتیت  Bو  ،Cویروس

آنفوالنزاBVDV ،

 ویروس های غیرپوشش دار :روتا ویروس و پاپوا/پولیوما ویروس

کیمیاسوشا ،شماره تماس  75377902120وبسایتwww.kimiasosha.com:

باکتری کشی (شامل  )MRSAو قارچ کشی (کاندیدا آلبیکنز)
در حضور آلودگی آلی باال طبق VAH/DGHM

 3دقیقه

ویروس های پوشش دار (شامل ،HBV, HIV, HCV, BVDV
ویروس آنفوالنزا و آبله) طبق انستیتو رابرت کخ ()RKI
روتا ویروس
پاپوا /پولیوما ویروس

 17ثانیه
 17ثانیه
 5دقیقه

ترکیبات 7/2 :گرم ترکیبات آمونیوم کواترنر ،بنزالکونیوم کلراید 7/52 ،گرم دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید
تأییدیهها :وزارت بهداشت ایران ،وزارت بهداشت و میکروبیولوژی آلمان ( ،)VAH/DGHMاستاندارد اتحادیه
اروپا  ،93/42/ECلیست شده در  ،OGHMPانستیتو امنیت شغلی و طب کار ( ،)BAuAلیست شده در  IHOو
دارای گواهی نامه سیستم مدیریت محیط زیست
طیف مصرف :دسکوسپت اسپشیال برای ضدعفونی سریع سطوح غیر بحرانی مانند سطح میز ،اسباب و اثاثیه
اتاقها ،دستگاه و تجهیزات پزشکی غیرتهاجمی و لوازم آزمایشگاهی کاربرد دارد .استفاده از آن برای سطوح
حساس به الکل مانند انکوباتور نوزادان پیشنهاد می شود.
طریقه مصرف :پس از اطمینان از اینکه سطح مورد نظر دارای آلودگیهایی نظیر خون ،ترشحات و مواد دفعی
بدن و مواد چسبنده نیست .محلول از فاصله  17سانتیمتری بر روی سطح اسپری میشود .دقت شود تمامی
سطوح بایستی بهطور کامل به مدت زمان یک دقیقه با محلول مرطوب و خیس باشند .پس از اتمام زمان
اثرگذاری در صورت نیاز ماده ضدعفونی از روی سطح توسط یک دستمال تمیز ،پاک شود.
موارد مصرف :جهت ضدعفونی میز کاری ،تخت معاینه ،صندلی ،ترالی ها و سینیها ،تختخواب بیمار ،پایه سِرُم،
وان حمام ،نشیمن توالتها (فرنگی) ،سطوح کاری در آزمایشگاهها ،سطوح آمبوالنس ،یونیتهای دندانپزشکی،
سطوح غیربحرانی آندوسکوپها (قسمت کانکتور) ،سطوح دستگاهها و تجهیزات غیرتهاجمی در مراکز پزشکی،
شیرآالت سرویسهای بهداشتی ،دستگیره درها ،گوشیهای تلفن ،صفحهکلید رایانهها ،دکمههای آسانسور و...
همچنین جهت ضدعفونی سطوح حساس به الکل مانند انکوباتور نوزادان ،لنزها و عدسی ها ،شیشه های
آکریلیک ،کابل های پالستیکی و الستیکی ،مانیتورها و صفحه نمایش ها ،پروب های التراسونیک و...
احتیاطات :قبل از اقدام به عمل ضدعفونی توسط این محصول بایستی وسایل حفاظت شخصی مانند دستکش،
روپوش ،ماسک و کاله پوشیده شود.
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