
 

 

 

 

 اسپری الکل 

 معرفی اجمالی 

  محلول ضدعفونی کننده یونیک مد پاک کننده سطوح مناسب برای پاکسازی

 نقد و بررسی

ها هستند. یک راه مناسب و  ها و عفونت تمامی افراد در طول روز، بخصوص در خارج از منزل در معرض آلودگی به انواع بیماری

عفونی کردن بدن و لوازم مصرفی است. محلول ضد عفونی کننده یونیک مد موثر علیه بهداشتی برای جلوگیری از این خطرات، ضد 

میباشد. مواد موثر این محلول شامل ایزوپیل الکل و انواع ویروس ها و قارچ و مخمر و باکتری های گرم مثبت و منفی

ثانیه و برای محل  03یست که برای ضد عفونی پوست آمونیوم کوارتونر و بی گوائیدین میباشد. روش مصرف این محلول به گونه ا

 باید محل مورد نظر آغشته گردد دقیقه 5تا  1تجمع غدد چربی مانند کشاله ران و زیر بغل 

 مزایا :

 رسریع االث

فاقد اتانول

فاقد کلرهگزیدین

عدم جذب پوستی

فاقد بوی نامطبوع الکل

کامال ایمن و غیر سمی

پوستیبدون ایجاد حساسیت 

اثر ضدعفونی پایدار در طول جراحی های کوچک

 های ضدعفونی پوست حذف پسماند در مقایسه با سایر روش

 روش مصرف :

 زمان تا و نموده اسپری( تمیز پوست) جراحی یا تزریق محل روی متری سانتی 03 محلول دسین پرپ را به طور مستقیم از فاصله

 دهید انجام را برش یا تزریق توانید می حال. کنید صبر شدن خشک

 

 

 شرکت راد طب درمان االبرز

     22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 



 

 

  

 

 طیف اثر :

: انواع باکتری ها مانند

:     ها و مخمرها مانند قارچ

 :    ویروس ها مانند

 مشخصات محصول 

 یونیک مد  مارک 

 سی سی 053 حجم 

 نیاز ندارد  آبکشی 

 ندارد اتانول 

 ---  ایجاد حساسیت 

 ندارد   بو نامطبوع 

 سازمان غذا و دارو  صادر کننده مجوز 
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     22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 


