نام محصول

صفحه

کاربرد

محلول غلیظ ضدعفونیکننده سطوح داخلی و خارجی ماشینآالت ،حوضچههای ورودی پرسنل و فضای تولید

4Q

4

محلول غلیظضدعفونیکننده و پاککننده کف ،سطوح ،و قطعات دستگاهی

GP

8

محلول ضدعفونیکننده الکلی آماده به مصرف دست همراه با مواد نرمکننده و سورفکتانت

HD

12

CIP TW1

16

اسپری ضدعفونیکننده آماده به مصرف جهت از بین بردن میکرو ارگانیسمهای موجود بر روی سطوح

Microzoda

20

محلول غلیظ ضدعفونیکننده سطح باالی خطوط تولید و سطوح در تماس با مواد غذایی

Micranox

24

محلول غلیظ پاککننده مخازن و تجهیزات برای انجام مراحل CIP

معرفی واحد تولید محصوالت ضدعفونی کننده شرکت عطرینه سازیبا
با توجه به افزایش هزینههای تولید و در نتیجه باال رفتن قیمت تمام شده محصول،
لزوم کاهش ضایعات ناشی از آلودگی محصوالت غذایی با میکرو ارگانیسمها از طریق
رعایت نکات بهداشتی به همراه استفاده از مواد ضدعفونیکننده کار آمد در سالنهای
تولید محصول بیش از پیش به چشم میخورد.
به همین منظور شرکت سازیبا در سال  ،1384محصوالت ضدعفونیکننده تخصصی
خود را با نام تجاری میکروزد که با استفاده از بهترین و جدیدترین فرموالسیونهای روز
دنیا و تحت شرایط  )Good Manufacture Practice) GMPتولید میشوند
را وارد بازار نمود .طیف گسترده بر رویانواع میکرو ارگانیسمها با کمترین اثرات سوء
محیطی ،از دیگر ویژگیهای شاخص محصوالت تولیدی سازیبا است.

3

4

کاربرد و طیف اثر:
محلول غلیظ ضدعفونیکننده فاقد آلدئید و فنل موثر بر روی باکتریهای گرم مثبت
و منفی ،قارچها ،ویروسها ،کپکها ،و جلبکها
از این محصول میتوان برای ضدعفونی کردن انواع سطوح (در تماس با مواد غذایی)
و حذف بایوفیلمهای میکروبی از تجهیزات خطوط تولید جهت جلوگیری از انتقال
آلودگیهای ناشی از میکرو ارگانیسمها به محصوالت تولیدی استفاده نمود.

میکروزد 4کیو

مزایا:

محلول غلیظ ضدعفونیکننده سطوح
داخلی و خارجی ماشینآالت ،حوضچههای
ورودی پرسنل ،هوا و فضای سالن تولید

• حاوي چهار نوع از ترکيبات آمونيوم چهار ظرفيتي جهت افزايش اثربخشی و
اعمال تاثیرات ضد میکروبی
• تاثيرگذاري قوي بر روي طيف گستردهای از باکتريهاي گرم مثبت و منفي
با مصرف حداقل مقدار ماده ضدعفونیکننده
• اثرگذاري باال در طيف دمايي گسترده بين  -4تا  +120درجه سانتیگراد
• حفظ اثرات مطلوب در حضور مواد آلي
• عدم خورندگی و تغيير رنگ سطوح
• مناسب برای استفاده در دستگاههاي مه پاش به منظور ضدعفوني کردن هوا
(رقت  0/15درصد)

مشخصات ظاهری محصول:
مایع شفاف

مواد تشکیل دهنده:
اکتيل دسيل دي متيل آمـونيوم کـلرايد ،دي اکتيل دي متيل آمـونيوم کـلرايد،
دي دسيل دي متيل آمونيوم کلرايد ،آلکيل دي متيل بنزيل آمونيوم کلرايد ،اتانول،
آب ديونيزه

روش مصرف:

براي کارايي مطلوب ،بهتر است ابتدا سطوح ،مخازن و لولههای اتصال مورد نظر را
جهت رفع آلودگيهاي آشکار مانند مواد آلي ،گرد و خاک و ذرات باقی مانده مواد
با آب تميز کرده سپس در ظرف مخصوص تهيه محلول ضدعفونيکننده ،مقدار
مناسب از محلول غليظ ميکروزد 4کيو را توسط پيمانه مندرج اندازهگيري کرده و
طبق جدول صفحه  6با آب به حجم مورد نظر رسانيده و به خوبي مخلوط کنيد تا
محلول غليظ کامال در آب حل و يکنواخت شود (محلول  0/3 ،0/15یا  0/65درصد).
پس از انجام مراحل فوق ،محلول را داخل مخازن ،تانکرها و لولههای انتقال گردش
داده و پس از گذشت زمان الزم محلول را تخلیه و آبکشی نمایید و برای سطوح و
قسمتهای خارجی دستگاهها ،توسط زمين شوي يا دستمال تنظيف که قبال تميز
شده باشد ،سطوح مورد نظر را به صورت مارپيچي ضدعفوني کنيد .حداقل زمان
تماس با محلول ضدعفونيکننده  5دقيقه است.
بهتر است محلول رقيق شده ميکروزد 4کيو به صورت روزانه تهيه و مصرف گردد.
نکته  :1توصيه ميشود از دو ظرف جداگانه براي شستشوي زمين شوي يا دستمال
تنظيف کثيف و ظرفی دیگر برای دستمال تنظیف یا زمین شوی تمیز جهت آغشته
کردن به محلول ضدعفونیکننده استفاده شود.
نکته  :2با توجه به ناسازگاري سورفکتانتهاي کاتيونيک (ميکروزد 4کيو) با
سورفکتانتهاي آنيونيک (شويندههاي رايج از جمله انواع صابونها و پودرهاي
پاککننده) و ترکيبات حاوي کلر مثل آب ژاول ،الزم است از مصرف هم زمان آنها
با هم خودداري شود.

احتیاطهای ایمنی:

• در صورت استفاده صحیح مورد احتیاطی خاصی وجود ندارد.
• هنگام تماس اتفاقی با پوست ،موضع را با آب فراوان شستشو داده و در صورت
نیاز به پزشک مراجعه شود.
• از دسترس کودکان ،مواد غذایی ،و آشامیدنی دور نگه داشته شود.
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بستهبندی:
محلول ضدعفونیکننده میکروزد 4کیو در ظروف پلیاتیلن ،با حجم  20لیتری عرضه میگردد.

شرایط نگهداری:
این محصول در ظروف درب بسته ،در دمای اتاق ( 25تا  30درجه سانتیگراد) ،دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد
قابل احتراق به مدت  2سال قابل نگهداری است.

تاییدیه ها:
• پروانه ساخت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی البرز
• استانداردهای اروپایی  EN1276و  EN1650از مرکز تحقیقات تضمین کیفیت دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی – درمانی تهران
• گواهی عدم خورندگی سطوح از مرکز پژوهش متالورژی رازی
•گواهی عدم حساسیت استنشاقی از گروه سم شناسی و دارو شناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی  -درمانی تهران

جدول رقیقسازی و زمان مورد نیاز:
حجم ظرف رقیقسازی

حجم میکروزد4کیو برداشتی

 1لیتر

زمان

رقت نهایی

حجم آب

 6/5میلیلیتر

 993/5میلیلیتر

 5دقیقه

 0/65درصد

 3میلیلیتر

 997میلیلیتر

 5دقیقه

 0/3درصد

 1/5میلیلیتر

 998/5میلیلیتر

 5دقیقه

 0/15درصد

*

* درصد مربوط به رقیقسازی  4Qحجم به حجم ( )v/vاست.
* توصیه میشود که از رقت  0/65درصد برای ضدعفونی سطوح در فضاهای عمومی استفاده شود.

اثرات ضد میکروبی :
آزمون اثر باکتریکشی بر اساس استاندارد EN1276

نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

> 4 Log
> 4 Log
> 4 Log

5
3
5
3
5
3

نام میکروارگانیسم

ردیف

0.15
0.65
0.15
0.65
0.15
0.65

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.

آزمون قارچکشی بر اساس استاندارد EN1650

نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

> 4 Log
> 4 Log

5
3
5
3

0.15
0.65
0.15
0.65

نام میکروارگانیسم

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.
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ردیف

7

8

کاربرد و طیف اثر:
محلول غلیظ ضدعفونیکننده و پاککننده با طیف ضد میکروبی گسترده موثر بر
روی باکتریهای گرم مثبت و منفی ،قارچها ،کپکها و ویروسها
از اين محصول میتوان براي حذف آلودگیهای فیزیکی و ضدعفوني کردن کليه
سطوح در کارخانههاي صنايع غذایی ،آرایشی -بهداشتی و دارویی استفاده نمود .از
ديگر کاربردهاي میکروزد جیپی جلوگيري از رشد و ازدياد کپکها و مخمرها در
توليد محصوالت تخميري است.

میکروزد جیپی
محصول غلیظ ضدعفونیکننده و پاککننده
کف ،سطوح و قطعات دستگاهی در سالنهای
تولید محصوالت غذایی ،آرایشی -بهداشتی و
دارویی

مزایا:

ی به همراه عوامل کمپلکس
ی شامل ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیت 
• فرموالسیون 
ی انواع میکرو ارگانیسمها
ی بر رو 
ی افزایش اثربخش 
دهنده برا 
ی سطوح آلوده
ی بر رو 
ی بهبود خاصیت پاککنندگ 
ی دو نوع سورفکتانت برا 
• دارا 
ی استفاده در آب با سختیهای
ی عامل کمپلکس دهنده به منظور حفظ اثر برا 
• حاو 
ی از تداخل فلزات سنگین با مواد فعال موجود در محصول
متفاوت و جلوگیر 
ی و تغییر رنگ سطوح
• عدم خورندگ 
• جلوگیری از رشد و ازدیاد کپکها و مخمرها در صنایع تخمیری

مشخصات ظاهری محصول:
مایع شفاف

مواد تشکیل دهنده:
دیدسیل دیمتیل آمونیوم کلراید ،سورفکتانت غیر یونی ،عامل کمپلکسدهنده،
امولسیفایر ،آب دیونیزه

روش مصرف:

برای کارایی مطلوب ،بهتر است ابتدا سطح مورد نظر را جهت رفع آلودگیهای
آشکار مانند مواد آلی ،گرد و خاک و ذرات باقی مانده مواد با آب تمیز کرده سپس
در ظرف مخصوص تهیه محلول ضدعفونیکننده ،مقدارمناسب از محلول غلیظ
میکروزد جیپی را توسط پیمانه مدرج اندازهگیری کرده و طبق جدول صفحه 10
با آب به حجم مورد نظر رسانیده و به خوبی مخلوط کنید تا محلول غلیظ کامال
در آب حل و یکنواخت شود .توصیه میشود جهت مقابله با بحرانهای ناشی از
آلودگیهای میکروبی مقاوم ،از غلظت  5درصد ( )Attack Doseاستفاده گردد.
پس از انجام مراحل فوق ،محلول را داخل مخازن تانکرها و لولههای انتقال گردش
دهید و پس از گذشت زمان الزم محلول را تخلیه و آبکشی نمایید و برای سطوح و
قسمتهای خارجی دستگاهها ،توسط زمینشوی یا دستمال تنظیف که قبال تمیز
شده باشد ،سطوح مورد نظر را به صورت مارپیچی ضدعفونی کنید .حداقل زمان
تماس با محلول ضدعفونیکننده  5دقیقه است.
بهتر است محلول رقیق شده میکروزد جیپی به صورت روزانه تهیه و مصرف گردد.
نکته  :1توصیه میشود از دو ظرف جداگانه برای شستشوی زمینشوی یا دستمال
تنظیف کثیف و ظرفی دیگر برای دستمال تنظیف یا زمین شوی تمیز جهت آغشته
کردن به محلول ضدعفونیکننده استفاده شود.
نکته  :2با توجه به ناسازگاری سورفکتانتهای کاتیونیک (میکروزد جیپی)
با سورفکتانتهای آنیونیک (شویندههای رایج از جمله انواع صابون و پودرهای
پاککننده) و ترکیبات حاوی کلر مثل آب ژاول ،الزم است از مصرف هم زمان آنها
با هم خودداری شود.
نکته  :3اگر برای اولین بار از محلول میکروزد جیپی استفاده میشود ،بهتر است
ابتدا از یک پاککننده مناسب (غیر از شویندههای خانگی) استفاده نمایید و یا
مراحل ضدعفونی را دو بار تکرار کنید.

احتیاطهای ایمنی:

• در صورت استفاده صحیح مورد احتیاطی خاصی وجود ندارد.
• هنگام تماس اتفاقی با پوست ،موضع را با آب فراوان شستشو داده و در صورت
نیاز به پزشک مراجعه شود.
• از دسترس کودکان ،مواد غذایی ،و آشامیدنی دور نگه داشته شود.
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بسته بندی:
محلول ضدعفونیکننده میکروزد جیپی در ظروف پلیاتیلن ،با حجم  20لیتری عرضه می  گردد.

شرایط نگهداری:
این محصول در ظروف درب بسته ،در دمای اتاق ( 25تا 30درجه سانتیگراد) ،دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد قابل
احتراق به مدت  2سال قابل نگهداری است.

تاییدیه ها:
• پروانه ساخت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی البرز
• استانداردهای اروپایی  EN1276و  EN1650از مرکز تحقیقات تضمین کیفیت دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی –      درمانی تهران
• گواهی عدم خورندگی از مرکز پژوهش متالورژی رازی

جدول رقیقسازی و زمان مورد نیاز :
حجم ظرف رقیقسازی

 1لیتر

حجم میکروزد جیپی برداشتی

حجم آب

 5میلی لیتر

 995میلی لیتر

 5دقیقه

 50میلی لیتر

 950میلی لیتر

 10دقیقه

*

زمان

رقت نهایی

 0/5درصد
 5درصد

* درصد مربوط به رقیقسازی  GPحجم به حجم ( )v/vاست.
* توصیه میشود که از رقت  5درصد ( )Attack Doseبرای کنترل میکروبی در شرایط بحرانی خطوط تولید استفاده شود.

اثرات ضد میکروبی:
آزمون اثر باکتریکشی بر اساس استاندارد EN1276

نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

نام میکروارگانیسم

ردیف

> 4 Log
> 4 Log
> 4 Log
* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.

آزمون قارچکشی بر اساس استاندارد EN1650

نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

نام میکروارگانیسم

> 4 Log
> 4 Log
* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.
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ردیف

11

12

کاربرد و طیف اثر:

میکروزد اچ دی
محلول ضدعفونیکننده سریع االثر الکلی
آماده به مصرف دست همراه با مواد
نرمکننده و سورفکتانت بدون نیاز به
آبکشی

محلول ضـدعفونيکـننده الکلي آمـاده به مصرف با طيف ضـد ميکروبي
گسـترده موثر بر انـواع باکتـريهاي گرم مثبت و منفي ،مايکوباکتريومها،
قارچها و ويروسهاي پوششدار و بدون پوشش
استفاده از این محصول برای رعایت شرایط خوب ساخت در صنايع غذايي،
آرايشي-بهداشتي ،دارويي و مصارف عمومي کاربرد داشته و مانع از انتقال
عوامل بیماریزا از دست کارکنان به محصول در فرآیند تولید ميشود.

مزایا:
• ضدعفوني سريع در کمتر از چند ثانيه بدون نياز به آبکشي
• حاوي دو نوع الکل جهت افزايش اثربخشي به همراه ترکيبات آمونيوم
چهار ظرفيتي با اثر طوالني مدت
• اثرگذاري قوي بر انواع ميکرو ارگانيسمها
• داراي سورفکتانت ويژه به همراه مواد نرمکننده پوست دست
• سازگار با پوست دست

مشخصات ظاهری محصول:
مایع شفاف و آبی رنگ

مواد تشکیل دهنده:
اتانـول ،ایزوپروپانـول ،دیدسـیل دیمتیل آمونیوم کلراید ،سـورفکتانت  ،
مـاده نرمکننـده پوسـت دسـت ،آب دیونیزه

روش مصرف:
حـدود  3میلیلیتـر از محلـول را کف دسـت (در حالت خشـک) ریخته و
بـه مـدت  30ثانیه طبق مراحل توصیه شـده در شـکل صفحـه  15عمل
نمایید.
نکتـه :شستشـوی دسـت ،عملـی مجـزا از ضدعفونـی کـردن اسـت .در
صـورت مشـاهده هرگونه آلودگی ،باید ابتدا دسـتها را با کمک شـوینده
مناسـب شسـته و با تنظیف تمیز خشـک شـود ،سـپس عمل ضدعفونی
کـردن دسـتها انجـام گیرد.

احتیاطهای ایمنی:
• در صورت استفاده صحیح مورد احتیاطی خاصی وجود ندارد.
• فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
• از بـه کار بـردن محصـول بـر روی چشـم ،زخـم و غشـاهای مخاطـی
خـودداری شـود .هنـگام تماس اتفاقـی ،موضـع را با آب فراوان شستشـو
داده و در صـورت نیـاز بـه پزشـک مراجعه شـود.
• این محصول قابل اشتعال بوده ،از اسپری کردن آن بر روی آتش و یا
اجسام داغ خودداری کنید.

• از دسترس کودکان ،مواد غذایی ،و آشامیدنی دور نگه داشته شود.
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بستهبندی:
محلول ضـدعفونیکننده میکروزد اچدی در ظروف پلیاتیلن ،با حجمهـای  0/5لیتری 1 ،لیتری 5 ،لیتری ،و  20لیتری
عرضه میگردد.

شرایط نگهداری:
این محصول در ظروف درب بسته ،در دمای اتاق ( 25تا  30درجه سانتی گراد) ،دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد
قابل احتراق به مدت  2سال قابل نگهداری است.

تاییدیهها:
• پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران
• استاندارد اروپایی  EN14348از انستیتو پاستور ایران
• استانداردهای اروپایی  EN1276و  EN1650از مرکز تحقیقات تضمین کیفیت دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی  -درمانی تهران
• استانداردهای اروپایی ( EN1500مالش بهداشتی دست)( EN12791 ،اسکراب جراحی) و  EN14476از دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تهران
• عدم سمیت پوستی از بخش سمشناسی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه تهران

اثرات ضد میکروبی:
آزمون اثر باکتریکشی بر اساس استاندارد EN1276

نتایج (کاهش لگاریتمی)

زمان (ثانیه)

غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

نام میکروارگانیسم

ردیف

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.

آزمون اثر قارچکشی بر اساس استاندارد EN1650

نتایج (کاهش لگاریتمی)

زمان (ثانیه)

غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

نام میکروارگانیسم

ردیف

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.

آزمون اثر مایکوباکتریومکشی بر اساس استاندارد EN14348

نتایج (کاهش لگاریتمی)

زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

نام میکروارگانیسم

ردیف

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.

آزمون اثر ویروسکشی بر اساس استاندارد EN14476

نتایج (کاهش لگاریتمی)

زمان (ثانیه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی pfu/ml
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نام میکروارگانیسم

ردیف

مراحـل صحیـح ضدعفونی
کـردن دسـت  ها:

 .1حدود  3میلیلیتر از محلول ضدعفونیکننده را
در کف دست بریزید.

 .2کف دستهای خود را به هم بمالید.

توصیه :در مواقع بحران آلودگی
میکروبی ،الزم است عمل ضدعفونی
دست با میزان بیشتری از محلول ،در
مدت طوالنیتری با چندین بار تکرار
انجام شود.

 .3کف دست راست را بـر پشت دست چپ و
برعکس بمالید.

 .4کف دستها را به گونهای که انگشتان دستها
ضدعفونی شوند به هم بمالید.

 .5قسمتهای بیرونی هر دست را به کمک دست
دیگر ضدعفونی کنید.

 .6انگشت شست هر دو دست را ضدعفونی کنید.

 .7نوک انگشتان هر دو دست را با کف دست دیگر
ضدعفونیکنید.

 .8پس از خشک شـدن ،دستهـا پاکیـزه و
ضـدعفونیشـدهانـد.

15
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میکروزد سیآیپی
محلــول غلیــظ پاککننــده مخــازن و
تجهیــزات بــرای انجــام مراحــل CIP

کاربرد و طیف اثر:
محلول پاککننده قلیایی غلیظ با قابلیت نفوذپذیری باال جهت حذف انواع
آلودگیها و رسوبات.
استفاده از این محصول در خطوط تولید صنایع غذایی ،آرایشی  -بهداشتی و
دارویی برای انجام مراحل  CIPکاربرد داشته و شستشوی مخازن ،تجهیزات،
پمپها ،خطوط ارتباطی و قطعات ماشینآالت را با حداقل دخالت اپراتور ممکن
میسازد.

مزایا:
• از بین بردن رسوبات ناشی از تجمع مواد پروتئینی ،چربی و سختی حاصل از
امالح کلسیم و منیزیم
• کاهش اصطکاک ،جلوگیری از خورندگی مخازن تولید و کمک به تمیزی و
درخشندگی آنها
• کمک به حذف بایوفیلمهای میکروبی

مشخصات ظاهری محصول:
مایع شفاف

مواد تشکیل دهنده:
پتاسیم هیدروکساید ،سدیم پلی آکریالت ،سدیم هیپوکلریت ،کنترل کننده کف،
ماده کمپلکس دهنده و ضدخورندگی

روش مصرف:
متناسب با میزان آلودگی مقدار  0/5تا  1میلیلیتر از محلول را با آب به حجم
 100میلیلیتر رسانده و به خوبی مخلوط کنید و از طریق سیستم  CIPو یا پمپ
در خطوط تولید به گردش در آورید.
نکته  :1دمای مطلوب برای استفاده در سیستم  50 ،CIPتا  60درجه سانتیگراد
است.
نکته  :2تمام مواد به کار رفته در فرموالسیون ،دارای گرید خوراکی بوده و نیز
زیست تخریبپذیر است.
نکته  :3این محصول دارای گواهی عدم خورندگی از مرکز پژوهشهای متالورژی
رازی است.

احتیاطهای ایمنی:
• محلول  CIPقلیایی است و از تماس آن با چشم و پوست خودداری شود.
• هنگام تماس اتفاقی با پوست ،موضع را با آب فراوان شستشو داده و در صورت
نیاز به پزشک مراجعه شود.
• از دسترس کودکان ،مواد غذایی ،و آشامیدنی دور نگه داشته شود.
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بستهبندی:
محلول پاککنندهمیکروزد سیآیپی در ظروف پلیاتیلن ،با حجم  20لیتری (معادل  25کیلوگرم) عرضه میگردد.

شرایط نگهداری:
این محصول در ظروف درب بسته ،در دمای اتاق ( 25تا  30درجه سانتیگراد) ،دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد
قابل احتراق به مدت  2سال قابل نگهداری است.

تاییدیه ها:
• پروانه ساخت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی البرز
• استاندارد اروپایی  EN1276از مرکز تحقیقات تضمین کیفیت دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی
تهران
• گواهی عدم خورندگی از مرکز پژوهش متالورژی رازی

جدول رقیقسازی و زمان مورد نیاز:
حجم ظرف رقیقسازی

وزن میکروزد  CIPبرداشتی

 1لیتر

زمان

رقت نهایی

وزن آب

 5گرم

 995گرم

 5دقیقه

 0/5درصد

 10گرم

 990گرم

 5دقیقه

 1درصد

*

* درصد مربوط به رقیقسازی  CIPوزن به وزن ( )w/wاست.

اثرات ضد میکروبی :

آزمون اثر باکتریکشی بر اساس استاندارد EN1276
نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

> 4 Log

0.5

> 4 Log

0.5

> 4 Log

0.5

نام میکروارگانیسم

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.
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ردیف

19

20

میکروزدا

کاربرد و طیف اثر:

اســپری ضدعفونیکننــده آمــاده به مصرف
جهــت از بیــن بردن میکــرو ارگانیسـمهای
موجــود بر روی ســطوح

اسپري ضدعفونيکننده آماده به مصرف موثر بر روی اجرام میکروبی شامل انواع
مختلف باکتریها ،قارچها ،و ویروسهاجهت ضدعفونی کردن سطوح داخلي و
خارجي ،ابزارآالت و دستگاههاي خطوط توليد و سطوح پر تماس دیگر با عدم
امکان آبکشی

مزایا:
• محلول آماده به مصرف بدون نیاز به رقیقسازی
• سهولت در کاربرد
• سازگار با سطوح و بدون اثر خورندگی
• از بین برنده بوهای نامطبوع حاصل از فعالیت میکروارگانیسمها

مشخصات ظاهری محصول:
مایع شفاف

مواد تشکیل دهنده:
آلکيل ديمتيل بنزيل آمونيوم کلرايد ،اکتيل دسيل ديمتيل آمونيوم کلرايـد ،دي
دسيل ديمتيل آمونيوم کلرايد ،دياکتيل ديمتيل آمونيوم کلرايد ،آب دیونیزه

روش مصرف:
مقداري از اسپري (بر حسب نياز) از فاصله حدود 30سانتيمتري بر روي
سطوح مربوطه پاشش شود .در صورت لزوم ،به منظور جلوگيري از کدري سطح
ميبايستي پس از حدود  5الي  10دقيقه با استفاده از يک تنظيف تميز و خشک،
سطوح مورد نظر پاک شود.

احتیاطهای ایمنی:
• در صورت استفاده صحیح مورد احتیاطی خاصی وجود ندارد.
• از به کار بردن محصول بر روی سطوح ،با رنگهای فانتزی و غیر ثابت خودداری
شود.
• هنگام تماس اتفاقی با چشم یا بروز حساسیت پوستی موضع را با آب فراوان
شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه شود.
• از دسترس کودکان ،مواد غذایی ،و آشامیدنی دور نگه داشته شود.
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بستهبندی:
محلول ضدعفونیکننده میکروزدا در ظروف پلیاتیلن ،با حجمهای  750میلیلیتری 5 ،لیتری ،و  20لیتری عرضه میگردد.

شرایط نگهداری:
این محصول در ظروف درب بسته ،در دمای اتاق ( 25تا  30درجه سانتیگراد) ،دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد
قابل احتراق به مدت  2سال قابل نگهداری است.

تاییدیه ها:
• پروانه ساخت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی البرز
• استانداردهای اروپایی  EN1276و  EN1650و  EN14476از مرکز تحقیقات تضمین کیفیت دارو دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی – درمانی تهران
ی دانشگاه تهران
ی مرکز تحقیقات علوم داروی 
ی از بخش سمشناس 
• گواهی عدم حساسیت استنشاق 
• گواهی عدم خورندگی از مرکز پژوهش متالورژی رازی

اثرات ضد میکروبی :
آزمون اثر باکتریکشی بر اساس استاندارد EN1276

نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

> 4 Log

5

100

> 4 Log

5

100

> 4 Log

5

100

نام میکروارگانیسم

ردیف

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.

آزمون قارچکشی بر اساس استاندارد EN1650

نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

> 4 Log

5

100

> 4 Log

5

100

نام میکروارگانیسم

ردیف

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.

آزمون اثر ویروسکشی بر اساس استاندارد EN14476

نتایج (کاهش لگاریتمی)

زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی pfu/ml

5
5
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نام میکروارگانیسم

ردیف

23

24

کاربرد و طیف اثر:

میکرانوکس
محلـول غلیـظ ضـدعفونیکــننده و
پاککننـده سـطح بـاالی ()High Level
خطـوط تولیـد و کلیه سـطوح در تماس
بـا مـواد غذایی

محلول غلیظ ضدعفونیکننده سطح باالی سطوح در خطوط تولید و ماشینآالت
در صنایع غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی بهداشتی و دارویی ،موثر بر روی باکتریهای
گرم مثبت و منفی ،ویروسها ،قارچها ،و به ویژه اسپور باکتریها
حذف رسوبات و بوی نامطبوع ناشی از رشد میکرو ارگانیسمها در بایوفیلمهای
تشکیل شده در طول مسیرهای لولهکشی و نیز ضدعفونی کردن آب به منظور
سیرکوله کردن مجدد از دیگر کاربردهای این محصول است.
محلول میکرانوکس برای ضدعفونی کردن هوای سالنهای تولید به صورت مه پاشی
و نیز آلودگیزدایی از میوهجات ،سبزیجات ،گوشت ،تخم مرغ و ...کاربرد دارد.
این محصول برای کلیه سطوح میتواند استفاده شود ،هیچ باقیمانده مضری بر
روی سطوح باقی نمیگذارد ،و پس از استفاده ،سطوح نیازی به آبکشی ندارند.

مزایا:
• توانایی از بین بردن طیف وسیعی از میکرو ارگانیسمها بدون امکان ایجاد
مقاومت میکروبی
• فاقد باقیمانده سمی و غیر مجاز در مواد غذایی
• بدون نیاز به آبکشی نهایی
• پایداری محصول غلیظ در مدت زمان مصرف
• عدم خورندگی و سازگار با كلیه سطوح در تماس با مواد غذایی
• محصولی زیست تخریب پذیر ()Biodegradability

مشخصات ظاهری محصول:
مایع شفاف

مواد تشکیل دهنده:
ترکیبات پایدار هیدروژن پراکساید و پراکسی استیک اسید

روش مصرف:
میزان مصرف با توجه به شدت آلودگی و درصد اکتیو ماده فعال پراستیک اسید
متفاوت است .مدت زمان مورد نیاز برای اثرگذاری محصول  5الی  10دقیقه است.
رقیقسازی محصول باید در ظروف پلیاتیلن با دانسیته باال انجام انجام شود و از
تماس هرگونه فلز با محصول میکرانوکس باید اجتناب گردد.
نکته :توجه داشته باشید رقیقسازی فقط در زمان مصرف انجام شود و از نگهداری
محلول رقیق شده اکیدا خودداری کنید.
این محصول در دمای اتاق موثر است و با کاهش دما اثرگذاری افزایشی دارد.

احتیاطهای ایمنی:
• در زمان استفاده از این محصول ،رعایت کامل نکات ایمنی كار با مواد شیمیایی
به طور کلی باید مد نظر قرار گیرد ولی در صورت استفاده صحیح مورد احتیاطی
خاصی وجود ندارد.
• در هنگام رقیقسازی از دستکش ،ماسک و عینک ایمنی استفاده نمایید.
• از استشمام مستقیم ظرف اصلی خودداری کنید .از تماس محلول با پوست
خودداری کنید ،و در صورت تماس محلول با پوست یا چشم ،با آب فراوان
شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
• از استفاده روی سطوح با رنگ فانتزی و غیر ثابت خودداری کنید.
• از مجاورت با مواد اشتعال پذیر اجتناب کنید.
• از دسترس کودکان ،مواد غذایی ،و آشامیدنی دور نگه داشته شود.
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بستهبندی:
محلول ضدعفونیکننده میکرانوکس در ظروف پلیاتیلن با درب سوپاپدار ،با حجم  10لیتری عرضه میگردد.

شرایط نگهداری:
این محصول در ظروف درب بسته ،در دمای اتاق ( 25تا  30درجه سانتیگراد) ،دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد
قابل احتراق به مدت شش ماه قابل نگهداری است.
از تعویض ظرف اصلی نگهدارنده محصول خودداری کنید و از بسته بودن درب آن اطمینان حاصل کنید.

تاییدیه ها:
• پروانه ساخت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی البرز
• استانداردهای اروپایی  EN1276و  EN1650از آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
• گواهی عدم خورندگی از مرکز پژوهش متالورژی رازی

جدول رقیقسازی و زمان مورد نیاز :
حجم ظرف رقیقسازی

حجم میکروزد میکرانوکس برداشتی

 1لیتر

زمان

رقت نهایی

حجم آب

 1میلیلیتر

 999میلی لیتر

 10-5دقیقه

 0/001درصد

 2میلیلیتر

 998میلی لیتر

 10-5دقیقه

 0/002درصد

*

* درصد مربوط به رقیقسازی  Micranoxحجم به حجم ( )v/vاست.

اثرات ضد میکروبی :
آزمون اثر باکتریکشی بر اساس استاندارد EN1276

نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

> 4 Log

10

0.225

> 4 Log

10

0.225

> 4 Log

10

0.225

نام میکروارگانیسم

ردیف

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.

آزمون قارچکشی بر اساس استاندارد EN1650

نتایج (کاهش لگاریتمی) زمان (دقیقه) غلظت (درصد) تعداد میکروارگانیسم تلقیحی cfu/ml

> 4 Log

10

0.225

> 4 Log

10

0.225

نام میکروارگانیسم

* در پروتکل آزمون ،به عنوان ماده مداخلهگر و شرایط کثیف ( )Dirty Conditionاز آلبومین به میزان سه گرم در لیتر استفاده شده است.
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ردیف
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