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 دستور العمل نحوه استفاده از سانوسيل ، دكونكس و هاالميد

 

  : HWPو  52پروتكل نحوه مصرف سانوسيل سوپر 

بٍ شنل غليظ مًجًد مي باشىذ مٍ با استفاادٌ ا  ب     HWPي ساوًسيل  22محلًل ساوًسيل سًپر 

 معمًلي )شُري(، ب  مقطر يا ب  ديًويزٌ مي تًان بوُا را رقيق ومًد.

اري محلًل ساوًسيل رقيق شذٌ با ب  معمًلي، ب  مقطر يا ب  ديًويزٌ بٍ ترتيب حذيد يل  مان پايذ

شتامل پرامستيذ َيتذري ن     22َافٍ ، يل ماٌ ي ينسال مي باشذ. ترميبتا  التلي ساوًستيل ستًپر     

شتامل   HWPمتي باشتذ. ترميبتا  التلي ساوًستيل       ppm 200% ي يًن وقرٌ حتذامثر  20حذامثر 

 مي باشذ.  ppm 1000%  ي يًن وقرٌ حذامثر 20مثر پرامسيذ َيذري ن حذا

 

 طيف اثر سانوسيل: 

 Highا  بوجائينٍ ممپلنس پرامسيذ َيذري ن ي وقرٌ با داشفه خًاص سيىر يست يل د يىانفاوت 

level  است بر ريي مليٍ مينريارگاويسم َا مًثر بًدٌ ي َمچىيه بيًفيلم َا ي جلبل َا را ويز ا  بيه

 مي برد. 

 

 ده اثر بخشي )غلظت موثر( : محذو

جُت اسفريل مردن يستايل ي   HWPي ساوًسيل  22% ي باالتر ساوًسيل سًپر 6بٍ طًر ملي غلظت 

 تجُيزا  پزشني طبق جذيل  ير تًليٍ مي شًد.

 

 

 



 

 2 

 

جُتت استفريل   حايي مادٌ متًثرٌ پرامستيذَيذري ن    HWPي ساوًسيل  22محلًل ساوًسيل سًپر 

 مردن مًارد  ير پيشىُاد مي شًوذ: 

يسايل پزشني حساس بٍ حرار  مٍ ومي تًان بوُا را با حرار  مرطً  )اتًمالي( يا حرار  خشل  -1

 )بين( اسفريل ومًد.

 يسايل پزشني مٍ در فًالل  ماوي مًتاٌ بيه بيماران اسفاادٌ مي شًد.  -2 

لستنً  برختي اوذيستنًپُاي غيتر قابتل اوعطتاف ماوىتذ        اوذيسنًپُاي قابل اوعطاف، بخت  ت  ماننذ:

الپاراسنًپُا  برتريستنًپُا، الريىوًستنًپُا، استپنًالي يا يىتال، تجُيتزا  تىاستي بيًُشتي، اوتًا          

)ماوىتذ مىذاوستًرَاي بمالوتاو،تًربيه َتا ي ....( برختي ا        مخفلاي ا  ابزارَا ي تجُيزا  دوذاوپزشتني 

)ماوىذ تًوًمفرَاي با تماس مسفقيم( تجُيزا  َمًدياليز ي... با سيلًس ستًبفي  يسايل چشم پزشني 

مقايو تريه مينريارگاويسم وسبت بٍ اسفريليزاوُاي شيميايي بًدٌ ي بعىًان اوذيناتًر بتراي تائيتذ اثتر    

بخشي ايه مًاد بنار مي ريد. وفايج اثر بخشي ساوًسيل بر ريي باسيلًس سًبفي ليس در جذيل  يتر  

 ن دادٌ شذٌ است. وشا

 

 اسفريليزان

 يسايل

ي تجُيزا  

 پزشني

6% 

ميلي  60

ليفر 

محلًل 

غليظ در 

ليفر  1

 ب 

 30تا  20

 دقيقٍ

ٍ با يل پس ا  شسفشًي  ايلي

شًيىذٌ معمًلي بٍ مىظًر پاك 

مردن چربي َا ي ماَ  بار 

مينريبي ، يسيلٍ مًرد وظر را بٍ 

دقيقٍ در محلًل  30تا  20مذ  

% ساوًسيل غًطٍ ير ساخفٍ 6

سپس اجا ٌ دَيذ تا در شرايط 

 بسپفيل خشل شًد.
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 نتيجه رشذ زمان اثر نام باكتري غلظت سانوسيل

 مىاي بالفاللٍ باسيلًس سًبفي ليس 10%

 مىاي دقيقٍ 10 باسيلًس سًبفي ليس % 2/7

 

دقيقٍ قادر بتٍ ا  بتيه بتردن باستيلًس      20% در مذ   مان 2در مقايسٍ با گلًتاربلذئيذ مٍ با غلظت 

دقيقتٍ ايته    10درلتذ در متذ   متان     2/7تتا   6ن بتا غلظتت   سًبفي ليس استت، پرامستيذَيذري   

 مينريارگاويسم را ا  بيه مي برد ي مزيت 

ديور پرامسيذَيذري ن وسبت بٍ گلًتاربلذئيذ سميت بسيار ممفر بن براي اوسان ي محيط ي عذو ويتا   

 بٍ ببنشي بعذي ي جلًگيري ا  بلًدگي مجذد مي باشذ. 

 

  مختصات فيسيكي و شيميايي:

C لًل مايع ي شااف ماوىذ ب ، بي بً، بي مزٌ، داوسيفٍ در دمايمح
 برابر 20 0

kg/ dm
3 196/1  PH   َمچىيه ايه محلًل ضذ عاًوي مىىتذٌ در ب  بتٍ    2/1محلًل غليظ حذيد

َر وسبفي حل مي شًد. مًارد احفياط: ساوًسيل در حالت رقيق شذٌ َيچ خطتري وتذارد. امتا شتنل     

ريل پًست، مخاط َا ي مجاري تىاسي گردد  ي پاشيذن شنل غلتيظ بن  غليظ بن مي تًاوذ باعث تح

 بٍ چشم خطرواك است. 

اگر ساوًسيل غليظ بٍ طًر اتااقي بشاميذٌ شًد، بايذ فًراً بٍ فرد ب  يلرو خًراوذٌ شتًد ي در لتًر    

تماس اتااقي با چشم يا پًست بايذ سريعاً شسفٍ شًد ي در َر دي مًرد َتر چتٍ ستريعفر بتٍ پزشتل      

 مراجعٍ گردد. 

ظريف ساوًسيل بايذ در يضعيت قائم ووُذاري ي حمل ي وقل شًد. در جتاي خشتل، خىتل ي دير ا     

 دسفرس اطاال ووُذاري شًد. 

 


