
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 جی تی اي 2/5% براي ضدعفونی سطح باالي ابزار و وسایل پـزشکی و اندوسکوپ هاي نیمه بحرانی و 

استریلیزاسیون سرد سایر وسایل بحرانی حساس به دما بکار میرود. 

این فرآورده با وسـایل ساخته شده از پلی استر، پلی وینیل، استینلس استیل،  سرامیک،، سیلیکون، پلی اتیلن 

  با دانسیته باال (            )، الستیک و شیشه سازگار است.

نحوه استفاده و آثار ضد میکروارگانیسمی:
آي سـپت جی تی اي 2/5% ظرف مدت 15 دقیقه ضدعفونی سطح باال انجام می دهد. این فرآورده بر اسپورها 

در مدت زمان 60 دقیقه موثر است. محلول را وارد ظرف مخصوص ضدعفونی کنید، این ظرف می بایست تمیز 

و خشک باشد و درب داشـته باشد. انـدوسکوپ یـا ابـزار و وسـایـل پـزشکی را بـصورت کـامل شـسته (با ماده 

شوینده غیر یونی، ترجیحا آنزیماتیک)، آبکشی و حدالمقدور خشک نمایید سپس وسایل کامال تمیز را بطور کامل 

پس از 15 دقیقه ابـــزار و وسایــل را خارج نموده و خوب آبکشـی  در محـلول ضدعفونی کننده غوطه ور کنید .

و خشـک کنید (در صورت امکان از آب خالص یا آب مقطر اسـتفاده کنید). محلول درون ظرف، بر اسـاس نتایج 

سـنـجش بـا نـوار هاي معـرف گـلوتارآلدیید (تست

استـریـپ ها) حداکثــر تا 28 روز قـابـل اســتفاده 

است ( CDC Guideline). در صورت دریافت جواب 

غیــر قـابـل قبـول از معـرف هـاي نـواري (کـاغـذي) 

محلول را در فواصل زمانی کوتاه تر تعویض کنید.

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 با درب کامال بـسته در محیـط بـا گردش هواي منـاسب و دماي بین 25-5 درجه نگهداري

فرآورده را از نـور مستقیم خـورشید، دمـاهاي بـاال و مواد غذایـی دور نـگهدارید. جهت دفـع فـرآورده یـا  شود.

بسته بندي خالی شده به برگه اطالعات ایمنی توجه فرمایید.   

بسته بندي: 
گالن هاي 5 لیتري / هر 4 گالن در یک کارتن بسته بندي میشود. 
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آماده مصرف، بر پایه گلوتارآلدیید وبدون نیاز به فعال سازي 

قابلیت استفاده در سیستم هاي خودکار شستشو و ضدعفونی اندوسکوپ ه ا

ضدعفونی سطح باالي انواع اسکوپ هاي نیمه بحرانی ظرف 15 دقیق ه

قابلیت انجام تست با انواع تست استریپ هاي مختص گلوتارآلدیی د

موثر بر باکتري ها (از جمله مایکوباکتري)، مخمرها، قارچ ها، ویروس ها و اسپورها 

دوره مصرف 28 روز ه

HDPE

 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.

 

آماده مصرف  / زمان 60 min.15 min

ضدعفونی سطح باال  تاثیر بر اسپورها

ISIRI 10504, 19851, 11793, 11797, 11795, 16676  

EN 13727, 13624, 14561, 14562, 14476, 14347
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