
محلول ضد عفونی کننده سطح

فارماسین %5

تخصص . تعهد . کیفیت 

20Kg 10Kg 5Kg 1Kg 250mL

محلول ضدعفونی کننده سطح فارماسین 5% بر پایه پراستیک اسـید بوده و از جمله ضــدعفونی کننده هاي سـریع االثر با کارایی 

باال و از بین برنده کلیه اجرام میکروبی از قبیل قارچ، میکروب، باکتري و  ویروس می باشـد.                                            . 

فارماســین جهت اســـتفاده در کلیه مکان هاي عمومی نظیر مراکز آموزشـــی، فرهنگی، حمل و نقل عمومی، رســـتوران ها و

اجتماعی، اداري، بیمارستانی، ورزشی، ... بکار می رود.  این محلول براي ضـدعفونی کردن کلیه سـطوح اعم از انبارها، سـالن هاي

تولید، اتاق هاي تمیز، تجهیزات صنایع تولید مواد غذایی، آرایشـــی و بهداشتی، سطوح آزمایشـــگاهی، کلیه تجهیزات لوله هاي

 انتقال ساخت مواد، تجهیزات توزین مواد غذایی، آرایشـــی و بهداشتی مناسب است. مدت زمان تاثیرگذاري این محصـــول بین

5-3 دقیقه بوده وجهت استفاده باید صـد برابر رقیق شود. محصول باید بصـورت تازه تهیه و به روش هاي اسپري، غوطه ور سازي 

  .                                                                                                                  . و اسفنج کشـی استفاده گردد

...     .                                                                                                                                                                                                                                                                



براي ضدعفونی کردن محل زخم و سـوختگی 

هاي درجه 2 و 3 همچنین ضــدعفونی کردن 

محل تزریق و پیشــگیري از عفونت در بخیه و 

 .پانســـــمان.                                    

ژل ضدعفونی کننده بهداشتی 
دست  فارماسین 

 ضـــد عفونی کننده اي  با پوشــــش 
ضـدمیکروب و ضـدویروسـی اســت با 

                               . حداقل تحریک کنندگی پوســــــتی
.این ژل، موثـر بـراي از بین بـردن طیف 
وسیعی از باکتري ها، مایکو باکتریوم ها، 
قــارچ ها و ویـروس ها اســـت. این ژل 
ضدعفونی کننده، بدون نیاز به آبکشی از 
خشـــکی بیش از حد پوست جلوگیري 
کرده و در 30 ثانیه دســـــــت ها را از 
 .  میکروب ها پاك می کن  د .                                

دفتر مرکزي: 
دو پالك 19  یزد، خیابان سلمان فارسی کوچه شماره بیست و

035 3628 1788  - 035 3628 تلفکس: 1755

کارخانه: 
035 3255 یزد، شهرك صنعتی مهریز، بلوار یاس، خیابان الدن، پالك380 تلفن: 3553

500mL
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محلول ضد عفونی کننده بهداشتی 

دست فارماسین 

یک ضدعفونی کننده بسیار موثر و سریع االثر 

بـراي از بین بـردن میکــروب هاي بیماري زا 

روي پوست دست می باشـد، این محلول موثر 

براي از بین بردن طیف وسـیعی از باکتري ها، 

ویروس ها  مایکوباکتریوم ها و قارچ ها است و 

استفاده از آن نیاز به آبکشـی ندارد.           . 

.    .                                                          

        . محلول پوویدون آیدان 7/5 درصد                                                                                                                                                       .

(اسکراب جراحی) 

جهت آماده سازي پوست قبل از عمل 

جراحی، جهت ضدعفونی کردن دست 

پزشکان جراح و پرسنل اتاق عمل. 

 0912 046 9060 -


