
 ايشگاه همكار كنتزل غذا و آب راسیآسم
FOOD AND WATER CONTROL RAZI LABORATORY 

4، ّاحد 7ًژاد، كْچَ ًْسبس، پالن  درص: تِزاى، خ داًطگبٍ، خ لببفیآ  

66466976تلفي:   

6/2/99 رقت فرآورده: بدون رقت  :تاریخ درخواست 
کٌٌدٍ بِداضتی دست هحلْل ضدعفًْی 

 %76بزپبیَ الکل 
 :نام فراورده

16/6/6466اًمضب  رقیق کننده ازمون: ندارد  نام تجاری: فبرهبسیي :تولید، انقضا تاریخ 

تیوسولفات،لستین،توئین ز یشدًبًْ کیویبی کْی :سری ساخت 99NKH0131 خنثی کننده:   شرکت:م نا 

بوین سرم آلبومین  
0.3g/l 

 :کد نمونه 0087-99 مداخله گر: 

 -ها و گندزداهای شیمیاییعفونی کننده ضد
آزمون سوسپانسیون کمی برای ارزیابی 

ضدعفونی کننده فعالیت باکتری کشی 
 شیمیایی

 نام آزمون:

درجه سانتیگراد 26 7/2/99 دهبی آسهْى:    :استاندارد مرجع 10504 تاریخ انجام آزمون: 

26/2/99 :آزمون طیشرا تمیز 7/2/99 :تاریخ صدورنتیجه   :تاریخ دریافت 

99-62661 اًببرش:ضزایظ  - ماده موثره:  -  ت:شماره درخواس 

دلیمَ 6 :مشخصات ظاهری هحلْل دست ضدعفونی کننده  :هدت سهبى توبص     :کاربرد محصول 

 ّ آسهْى  جدّل آسهْى ُبی سْسپب ًسیْى صحَ گذاری
 حدّد لببل لبْل ًتبیج  ردیف 

 No 7.2 7776≥ ≤  lgNo  7767 در سْسپبًسیْى آسهْى داد ببكتزی استبفیلْكْكْص آرئْصتع 6

 666ّ کوتز اس  16اس  طتزیب بی یهسبّ هطببمت  NVoصحَ گذاری  در سْسپبًسیْى  وبرش ببكتزی استبفیلْكْكْص آرئْصض 2

 lgNo  7767  ≥ ≤7776 7.3 در سْسپبًسیْى آسهْى ئزّژیٌْسا رش ببكتزی سْدّهًْبص آضوب 1

 666ّ کوتز اس  16اس  طتزیب بی یهسبّ هطببمت رش ببكتزی سْدّهًْبص آئزّژیٌْسا  در سْسپبًسیْى صحَ گذاریضوب 4

 N0 7.5 7776≥ ≤  lgNo  7767در سْسپبًسیْى آسهْى  وبرش ببكتزی اًتزّ کْکْص  ُیزا ض 5

 666ّ کوتز اس  16اس  طتزیب بی یهسبّ هطببمت ًتزّ کْکْص ُیزا  در سْسپبًسیْى صحَ گذاری ضوبرش ببكتزی ا 6

 NV0≥ A×0.5 کٌتزل ضدٍ ظیطبك ضزا Aکٌتزل ضزایظ آسهْى  7

 NV0≥ B×0.5 کٌتزل ضدٍ ظیطبك ضزا  Bکٌتزل ذٌثی کٌٌدٍ 8

 NV0≥ C×0.5 کٌتزل ضدٍ ظیطبك ضزا Cرلیك سبسی  کٌتزل صحَ گذاری 9

 رلیك سبسی-یكط ًتبیج ارسیببی فعبلیت ببكتزی

 ًْع آسهْى دیفر
 Log Na( هیبًگیي تعداد

 لگبریتن آسهْى(
 Log R(لگبریتن کبُص) سهبى توبص غلظت 

دلیمَ 6 آهبدٍ هصزف  5=4.9 2.3 كْكْص ارئْصاستبفیلْ یكط یفعبلیت ببكتز 6  

دلیمَ 6 آهبدٍ هصزف 5.1 2.2 ٌْسایهًْبص آئزّژسْدّ یكط یفعبلیت ببكتز 2  

دلیمَ 6 آهبدٍ هصزف 5.03 2.47 کْکْص ُیزااًتزّ فعبلیت ببكتزی كطی 1  

 
 : ًتیجَ گیزی -

در دمای  99NKH0131با سری ساخت  نانو کیمیای کویر یزداز شرکت  %76برپایه الکل فارماسین محلول ضدعفونی کننده بهداشتی دست 

، در ضزایظ تویشًْبص آئزّژیٌْسا ، سْدّهکْکْص ارئْصْکْص ُیزا، استبفیلًْتزّکا های مرجعویه برای س دقیقه 6 در مدت درجه و 26

 66564 هلی بب استبًداردهحصْل فْق الذکز لذا 7 ببضدهی  66564طبك استبًدارد هلی لگبریتن  5 بب حدالل دارای فعبلیت ببکتزی کطی بزابز

 7هطببمت دارد

 

 ّ ارسش لبًًْی ًدارد7  آسهْى ًوًَْ جِت ذْدکٌتزلی بْدٍ

 7/2/99 : تبرید اًجبم آسهْى

 دكتز ضیال صفبئیبى  هسئْل آسهبیطگبٍ : 

 


