
ساخته شده در سایت تولید شرکت آیـریـابـرنـا (شهرك صنعتی مامونیه) 

دفتر مرکزي: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، پالك 30، واحد 15 

تلفن: 88986730 (021)                          فاکس: 88986733 (021)

  ترکیبات:

"گلوتارآلدئید"، مواد بازدارنده از ایجاد خوردگی، سایر ترکیبات جانبی و آب خالص. 

موارد مصرف:

آي سپت اکسترا 2%، براي ضدعفونی سطح باالي ابزار و وسایل پزشکی و اندوسکوپ ها بکار میرود. 

این فـرآورده با وسایل ساخته شده از پـلی استایرن، استینلس استیل، PVC، آکریلیک، پلی کربنات، سرامیک،

ABS، سیلیکون، پلی اتیلن با دانسیته باال، الستیک و شیشه سازگار است. 

نحوه استفاده و آثار ضد میکروارگانیسمی:

آي سپت اکسترا 2% ظرف مدت 15 دقیقه ضدعفونی سطح باال انجام می دهد. این فرآورده در مدت زمان 60  

دقیقه بر اسپورها  موثر است. ابتدا محلول فعال کننده را به ظرف اصلی افزوده و تکان دهید (5 دقیقه). 

محلول فعال را وارد ظرف مخصوص ضدعفونی کنید، این ظرف می بایست درب داشته 

باشد. اندوسکوپ یا ابزار و وسایل پزشکی را بصورت کامل شسته، آبکشی و حدالمقدور خشک نمایید. سپس 

وسایل کامال تمیز را بطور کامل در محلول ضدعفونی کننده غوطه ور کنید. پس از 15 دقیقه ابزار و وسایل را 

خارج نموده و خـوب آبـکشی و خـشک کنید (در صورت امـکان از آب خالص یا آب مقـطر استفاده کنید). محلول 

درون ظـرف، بـر اساس نـتایج سنـجش با نوار هاي معرف گلوتـارآلدئید (تست استریپ ها ) حداکثر تا 14 روز  

قابـل استفاده است. براي اطمینان بهتر از صحت عـملکرد محلول، آنرا به طور روزانه و بر اساس دستور العمل 

تست فرمائید. ( Test Strips) با معرف هاي کاغذي ،(CDC) مرکز پیشگیري و کنترل بیماري ها

احتیاطات:

این فرآورده خوراکی نیست. تحریک کننده است. از تماس آن با چشم، گوش، پوست و غشاي مخاطی جلوگیري 

شود. در صورت تـماس با چـشم (ها) با مقـادیر زیـاد آب شستـه شود و در صورت لـزوم با پـزشک خـود تماس 

بگیرید. استفاده از وسایل محافظت فردي (دستکش و پوشش مناسب چشم و صورت) حین کار توصیه میشود. 

دور از دسترس اطفال نگهداري شود. گردش هواي مناسب در محل کار یا انبارش ضروري است.  

شیوه انبارداري و نگهداشت:

لطفـا در ظـرف اصلی و بـا درب کـامال بـسته در محیط با گردش هواي مناسب و دمـاي بین 5-25 درجه نگهداري 

شود. فـرآورده را از نـور مسـتقیم خـورشید، دماهاي باال و مواد غذایی دور نـگهدارید. جـهت دفـع فـرآورده یا 

بسته بندي خالی شده به برگه اطالعات ایمنی توجه فرمایید.   

بسته بندي: 

گالن هاي 5 لیتري، در کارتن هاي 4 عددي.
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جهت ابزار و وسایل پزشکی، جراحی و اسکوپ ها
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 Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, May 2019 (pages 45-46)

 The frequency of testing should be based on how frequently the solutions are used (e.g., used daily, test daily; used weekly, test before use;

 used 30 times per day, test each 10th use), but the strips should not be used to extend the use life beyond the expiration date.
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 آماده مصرف به همراه فعال کننده 

 بر پایه گلوتارآلدئید 

 قابلیت استفاده در سیستم هاي خودکار شستشو و ضدعفونی اندوسکوپ ها 

 ضدعفونی سطح باالي انواع اسکوپ هاي نیمه بحرانی ظرف 15 دقیقه                                                                                     

 قابلیت انجام تست با انواع تست استریپ هاي مختص گلوتارآلدیید 

 دوره مصرف  14 روزه 


