
ماده موثر:
کلوئید اننوذرات نقره

طیف اثر:
ازبین برنده باکترى ها، قارج ها و مخمر،
ویروس هاى پوششدار و بدون پوشش،

مایکوباکترى ها و اسپور ها

مواد در ابعاد نانو به دلیل افزایش تصاعدى نسبت سطح به حجم بسیار فعال شده و خواص 
کاتالیستى پیدا مى کنند. خواص کاتالیستى نانو ذرات نقره باعث مى شود سه مکانیسم اصلى 
(تولید اکسیژن فعال - تخریب سریع دیواره میکروبى - میل ترکیبى زیاد در جذب گوگرد از پل 

هاى گوگردى RNA ) در از بین بردن سویه هاى مقاوم باکتریایى فعال گردد.
غشاى  در  اختالل  و  غشایى  هاى  پروتئین  و  لیپیدها  پراکسیداسیون  با   NANO BIO CIDE
باکتریایى و تغییر در فعالیت آنزیمى موجب از بین رفتن میکروارگانیسم ها مى شود و با متالشى 
کردن دیواره سلولى باعث مرگ آن مى گردد و اسپرى نمودن این محلول در مکان هاى آلوده 

باعث مهار و از بین بردن بیوفیلم و جلوگیرى از تشکیل مجدد آنها مى گردد.

تاییدیه ســـیب سبز ســـالمت از وزارت 
بهداشت و سازمان  غذا و دارو

داراى کد IRC در حوزه ملزومات پزشکى
تاییدیه تست هاى میکروبى، ویروسى و قارچى از انستیتو پاستور

تاییدیه عدم سمیت پوستى، سلولى، استنشاقى و خوراکى از مرکز تحقیقات علوم 
دارویى دانشگاه علوم پزشکى تهران

تاییدیه تست عدم خوردگى از مرکز پژوهش متالورژى رازى
تاییدیه کمیته نانو سازمان غذا و دارو

(CE) تاییدیه تستهاى مطابقت با استاندارد هاى اروپایى
تاییدیه از آزمایشگاه هاى مرجع DLS و Zeta Potential دانشگاه صنعتى شریف

تاییدیه تســـتهاى کارایى و محدودیت میکروبى از آزمایشـــگاه هاى همکار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى

اتییدیه ها:

مزایا:

ماندگارى باال روى سطوح (عدم تجزیه و تبخیر )
فاقد بو و عدم نیاز به تهویه در محل مصرف

فاقد ســـمیت سلولى، استنشـــاقى، پوستى و 
خوراکى

نداشتن اثر خوردگى
پایه غیر شیمیایى ( اولین پایه سنتتیک)

عـــدم ایجاد مقاومـــت، ســـازگارى و جهش در 
میکروارگانیسم ها

عدم نیاز به آبکشى
user Friendly & Eco Friendly

موثر در پاکسازى و نگهداشت سیستم فاضالب

مکانیزم اثر:



محلول ضدعفوین کننده سطوح آماده مرصف
قابل استفاده برای ضدعفوین:

کلیه ســـطوح حســـاس و عادى مراکز درمانى، ابزار و تجهیزات اتاق عمل و بخشهاى ویژه، اتاق 
ایزوله ، CSSD ،  سطوح آزمایشگاهى، کلینیک هاى دندان پزشکى، سطوح صنایع غذایى، مناسب 

جهت هتلینگ. 
این محلول ها به دلیل بى ضرر بودن، براى انسان و محیط زیست و عدم ایجاد تحریک تنفسى 

و پوستى مى توانند بصورت روزمره بدون هرگونه عوارض جانبى استفاده شوند.

طیف اثر:
از بین برنده ویروس کرونا، آنفوالنزا، ایدز، هپاتیت، H1N1، باکترى سل، قارچ ها و ...                                                      

                                                                                                                               :  MED SPRAY طریقه مرصف محلول
محلول را روى ابزار یا سطوح اسپرى نمایید و پس از 1 دقیقه دستمال بکشید.

محلول NANO BIO CIDE در دستگاه هاى اولتراسونیک قابل استفاده مى باشد.                                                                      
شرایط نگهدارى: در دماى محیط و به دور از تابش مستقیم خورشید و حرارت نگهدارى شود.

از یخ زدگى جلوگیرى شود.

در حجم های: 



محلول ضدعفوین کننده دست اننوبیوساید

براى ضدعفونى دست ها 3 سى سى از 
محلول را کف دست ریخته و کامال دستها را 

آغشته نمایید و به مدت 30 ثانیه مطابق پروتکل 
مالش دهید.

براى ضدعفونى دستها قبل از عمل جراحى 5 سى سى 
از محلول را کف دست ریخته و کامال دستها را آغشته نمایید 

و به مدت 2تا3دقیقه مطابق پروتکل مالش دهید.
طیف اثر:

از بین برنده ویروس کرونا، آنفوالنزا، ایدز، هپاتیت، H1N1، باکترى سل، قارچ ها و ...  

رشایط نگهداری:
دور از تابش خورشید نگهدارى و از یخ زدگى محافظت گردد.

برپایه نانو ذرات نقره
فاقد الکل

عدم تحریک پوست
مراقبت ویژه از پوست هاى حساس

مناسب براى اســـتفاده روزانه و طوالنى 
مدت

فاقد مواد آلرژن(عدم ایجاد حساسیت)
قابل استفاده براى بخش هاى مختلف
از پذیرش تا اتاق عمل- آشپزخانه – 

همراهان بیمار – مهد هاى کودك – 
مدارس

غیرقابل اشتعال
طیف اثروسیع روى میکروارگانیسم ها

خواص آنتى میکروبیال و منحصربه فرد محلول ضدعفونى کننده دست نانو بیوساید بر پایه کلوئید 
نانوذرات نقره باالتر از انواع مواد شیمیایى الکلى در دسترس ، به ضدعفونى حرفه اى دست بیمار، 

پرسنل و پزشکان اهمیت مى دهد.                                                    

در حجم های: 

روش مرصف: 

۴L

۱L

٥٠٠cc
مزایا:



طریقه مرصف :
غلظت 0,5 - 2٪ از محصول کنسانتره را با آب رقیق نمایید و از طریق تى کشى - اسپرى و یا 

دستمال آغشته به محلول، سطح مورد نظر را ضدعفونى نمایید.
محلول رقیق شده 7 روز قابل استفائه مجدد مى باشد.

محلول NANO BIO CIDE در دستگاه هاى اولتراسونیک قابل استفاده مى باشد.

ماده موثره:
نانو ذرات نقره

احتیاط: در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.
شرایط نگهدارى: دور از تابش مستقیم خورشید نگهدارى و از یخ زدگى محافظت گردد.

تاریخ انقضا: 2سال پس از تولید

کنسانرته ضدعفوین کننده سطوح حساس

طیف اثر:
NANO BIO CIDE داراى طیف 

گسترده بر روى ویروس ها، باکترى 
 MRSA هاى گرم مثبت و گرم منفى

c.albicans و قارچ هاى
                                                     

 بسته بندى یک و پنچ لیترى

کنستانتره ضدعفونى کننده سطوح

پیشهناد   

   محلول سطوح براى اولین بار با غلظت 5٪ استفاده گردد.

قابل استفاده برای ضدعفوین :
کلیه سطوح حساس و عادى مراکز درمانى، ابزار و تجهیزات اتاق عمل و بخش هاى ویژه، اتاق 
ایزوله، CSSD، سطوح آزمایشگاهى، کلینیک هاى دندانپزشکى، سطوح و خطوط تولید صنایع 

دارویى و غذایى، مناسب جهت هتلینگ.



آدرس دفتر مرکزى:
 ، پالك 26  غربى،  پانزدهم  نبش  جنوبى،  ورزى  خیابان  غرب،  فردوس  بلوار  تهران، 

ساختمان کوروش، طبقه 4، واحد 13
www.nanochem.ir :وبسایت

تلفکس: 02144159075
info@nanochem.ir :ایمیل

کدپستى 1483665997

کنسانرته ضدعفوین 
کننده ابزار پزشیک

طیف اثر:
از بین برنده باکترى ها، قارچ ها و مخمر، ویروس هاى
پوششدار و بدون پوشش ، مایکوباکترى ها و اسپورها

موارد مرصف:
براى ضدعفونى کلیه وسایل حساس به حرارت

قابل استفاده مى باشد.
انواع وسایل اسکوپى، اسپیرومتر، تیغه ها 

الرنگوسکوپ، ماسک و....

فاقد آلدهید واسید
ph خنثى                                                                                                                                                           

استفاده آسان براى مصرف کننده
بدون باقیمانده

بدون بو و گاز و بخارات سمى

مقدار مناسب از محلول Nano bio cide HL را در ظرف غوطه ورى ریخته و پس از یک 
دقیقه ابزار را از محلول خارج نمایید.                                                                     

پس از 1 دقیقه ابزار را از محلول خارج نموده و یک بار با آب استریل شستشو داده شود.
محلول پس از استفاده براى ضدعفونى 28روز پایدار مى باشد.

  

                                                                                                        fast acting ضدعفونى کننده با خاصیت
انطباق پذیرى عالى بدون ایجاد خوردگى

عدم نیاز به تهویه در محل مصرف
زیست تجربه پذیر

مزایا:

طریقه مرصف:

احتیاط
درهنگام مصرف از وسایل و تجهیزات حفاظت فردى استفاده نمایید

.در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود

.

در حجم های: 

١L

٥L


