
® SR ( سیدین اس آرآر تی 
IDINE RT.C(  

 

شرکت دارویی ره آورد تامین  جدید محصوالت جزومواد ضد عفونی کننده  خانوادهاز ، سیدینآر تی  گروه محصوالت

های موجود بر روی هستند که برای از بین بردن انواع میکروب یمواد (Disinfectant) هاضدعفونی کننده. می باشد

 ها،باکتری انواع که است شیمیایی یا فیزیکی فرآیندی کردن، عفونی ضد اند.مختلف ساخته شده سطوحدست و یا 

 که ها،بیوتیک آنتی مانند میکروبی ضد داروهای سایر با هاکننده ضدعفونی .بردمی بین از را هامیکروب و هاویروس

های موجود در بافت زنده را از بین هایی که میکروبکننده ضدعفونی و برندمی بین از را بدن در موجود هایمیکروب

ها برند و یا در سیستم متابولیسم آنها را از بین میبرند، تفاوت دارند. مواد ضدعفونی کننده، دیواره سلولی میکروبمی

املی را تواند فرآیند استریل سازی میکروبیولوژیکی کیک ماده ضدعفونی کننده مناسب می .کننداختالل ایجاد می

 .انجام دهد، بدون آنکه به انسان و محیط زندگی وی آسیب برساند

ضدعفونی سطوح و ضدعفونی کننده شرکت دارویی ره آورد تامین به دو دسته اصلی کننده  یخانواده مواد ضد عفون

 HR ®IDINERT.C و SR ®IDINERT.Cتجاری  های با نامبه ترتیب که  می شونددست تقسیم بندی کننده 

 .بازار عرضه می شودبه 

SR ®RT.CIDINE  :و قرمز(  یآب بلی)ل یکننده آماده مصرف جهت سطوح کم تماس و مصارف خانگ یضدعفون

 باشد: یم ریز یها یژگیو یمحصول دارا نیباشد. ا یم دیاس کیو پراست دیپراکس دروژنیه 3% هیبر پا

 اثرگذاری سریع 



 زیست محیط سازگار با 

 :شکل فیزیکی

 بی رنگمایع شفاف و 

 

 :مصرف طریقه

معمول  ندهیشو کیخون و ... الزم است ابتدا با  ،یسطوح مانند ترشحات بدن یآشکار رو یدر صورت وجود آلودگ

اس آر آغشته کرده  نیدیس یدستمال را با محلول آرت ایپنبه  یشوند. سپس مقدار یو آبکش زیسطوح مورد نظر تم

.دیینما یمحلول را اسپر ایو  دیسطوح بکش یو رو  

 احتیاط های ایمنی: 

 .در جای خنک و دور از نور و حرارت نگه داری شود 

 .در محوطه تهویه دار کار کنید 

 .هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده شود 

  .هرگز ماده استفاده نشده را به ظرف اولیه برنگردانید 

  دور نگه داشته شود.از دسترس کودکان، مواد غذایی و آشامیدنی 

  هنگام تماس اتفاقی با پوست، موضع را با آب فراوان شستشو داده و در صورت نیاز به

 پزشک مراجعه شود. 

 های اولیه: کمک

شخص مصدوم را در هوای آزاد به حالت دراز کشیده ، به صورتیکه سرش باالتر از بدنش قرار  در صورت استنشاق :

  . همه موارد با پزشک مشورت کنید گرفته باشد ، قرار دهید . در

دقیقه با آب بشوئید. حین شستشو ، پلکها باید باز باشند. در  15فوراً چشم ها را به مدت  در صورت تماس با چشم :

 .اسرع وقت با یک چشم پزشک مشورت کنید

لباسها، جورابها و کفشهای آلوده را درآورید. اگر الزم است، زیر دوش رفته و پوست آلوده  در صورت تماس با پوست :

 شده را با آب بشوئید. شخص مصدوم را ) توسط پتو( گرم نگه دارید و در همه موارد با پزشک مشورت کنید

ببرید . اگر شخص کامالً  فوراً با یک پزشک مشورت کنید و شخص مصدوم را به بیمارستان در صورت بلع یا خوردن :

 . هوشیار است ، دهان را با آب بشوئید اما اگر بیهوش است سبب استفراغ نشوید

 


