آرتی سیدین اچ آر ) (RT.CIDINE ® HR
)(Hand rub

گروه محصوالت آر تی سیدین اچ آر ،از خانواده مواد ضد عفونی کننده جزو محصوالت جدید شرکت دارویی ره آورد
تامین می باشد .ضدعفونی کنندهها ( )Disinfectantموادی هستند که برای از بین بردن انواع میکروبهای موجود
بر روی سطوح مختلف ساخته شدهاند .ضد عفونی کردن ،فرآیندی فیزیکی یا شیمیایی است که انواع باکتریها،
ویروسها و میکروبها را از بین میبرد .ضدعفونی کنندهها با سایر داروهای ضد میکروبی مانند آنتی بیوتیکها ،که
میکروبهای موجود در بدن را از بین میبرند و ضدعفونی کنندههایی که میکروبهای موجود در بافت زنده را از بین
میبرند ،تفاوت دارند .مواد ضدعفونی کننده ،دیواره سلولی میکروبها را از بین میبرند و یا در سیستم متابولیسم آنها
اختالل ایجاد میکنند .یک ماده ضدعفونی کننده مناسب میتواند فرآیند استریل سازی میکروبیولوژیکی کاملی را
انجام دهد ،بدون آنکه به انسان و محیط زندگی وی آسیب برساند.
خانواده مواد ضد عفونی کننده شرکت دارویی ره آورد تامین به دو دسته اصلی ضدعفونی کننده سطوح و ضدعفونی
کننده دست تقسیم بندی می شوند که به ترتیب با نام های تجاری  RT.CIDINE® SRو ®RT.CIDINE
 HRبه بازار عرضه می شود.

 : RT.CIDINE® HRضدعفونی کننده آماده مصرف جهت دست بر پایه اتانول و هیدروژن پراکسید می باشد که
به دلیل دارا بودن مقدار کافی ماده نرم کننده دست ،استفاده مکرر از آن جهت ضدعفونی کردن دست ها در طول
شبانه روز کمترین آسیب و خشکی پوست را منجر می شود .سایر ویژگی های آن عبارتند از:
 اثرگذاری سریع
 دارای رایحه خوش
 دارای نرم کننده پوست
 به دلیل وجود اتانول خواص ضد ویروسی بسیار عالی دارد.

شکل فیزیکی:
مایع آبی رنگ و شفاف
طریقه مصرف:
 2تا  3سی سی از محلول را کف دستها بریزید و دستها را به مدت  30ثانیه به هم بمالید و مطمئن شوید تمام سطوح
و زوایای دست به محلول آغشته شده است ،سپس اجازه دهید تا دست ها خشک شود.
احتیاط های ایمنی:
در جای خنک و دور از نور و حرارت نگه داری شود.
در صورت بلعیده شدن ،فورا به پزشک مراجعه شود.
از دسترس کودکان ،مواد غذایی و آشامیدنی دور نگه داشته شود.

غیرخوراکی

