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4، ّاحس 7ًژاز، كْچَ ًْؼبظ، پالك  تِطاى، خ زاًفگبٍ، خ لببفی آزضغ:  

66460971تلفي:   

6/2/99 :فرآوردهرقت  بدون رقت  :تاریخ درخواست 
هحلْل ضسعفًْی کٌٌسٍ بِساـتی زؼت 

 %70بطپبیَ الکل 
 نام فراورده:

31/1/1400اًقضب  :شرایط آزمون تمیز  نام تجاری: فبضهبؼیي تولید، انقضا: تاریخ 

سدیم -لستین-توئین
تیوسولفات، پلی سوربات  

 ساپونین
 نام شرکت: ًبًْ کیویبی کْیط یعز :اختسری س 99NKH0131 :خنثی کننده

 :کد نمونه 0087-99 :مداخله گر 0.3g/l رم آلبومینبوین س

ضدعفونی کننده ها  و گندزداهای شیمیایی  
آزمون سوسپانسیون کمی قارچ کشی ومخمر 
کشی ضدعفونی کننده ها یا گندزدای شیمیایی 

 مورد استفاده در اماکن پزشکی

 نام آزمون:

7/2/99 :هماده موثر -  :استاندارد مرجع 19851 :تاریخ انجام آزمون 

99-02063 :ـطایظ اًببضؾ - مشخصات ظاهری محلول  :شماره درخواست 

زقیقَ 1 دست ضدعفونی کننده  :رقیق کننده محصول ندارد :تماسمدت زمان     :کبضبطز هحصْل 

 ّ آظهْى  صحَ گصاضیًؽیْى ؼْؼپب سّل آظهْى ُبیج

 قببل قبْل حسّز ًتبیج  ضزیف 

1 
  Noآظهْى ؼْؼپبًؽیْى زض  کبًسیسا البیکٌػ  هروطـوبضؾ 

ATCC=102 
6.5 6.60≥ ≤  lgNo  6.17 

 160ّ کوتط اظ  30هؽبّی یب بیفتط اظ  هطببقت NVo  زض ؼْؼپبًؽیْى صحَ گصاضی  ـوبضؾ هروط کبًسیسا البیکٌػ 2

3 
  Noآظهْى ْىیزض ؼْؼپبًؽ جطیًب لْغیژآؼپط ـوبضؾ 

ATTC=16404 
- 6.60≥ ≤  lgNo  6.17 

 کٌتطل ـسٍ ظیطبق ـطا - NVo یصحَ گصاض ْىیزض ؼْؼپبًؽ آؼپطژیلْغ ًبیجطـوبضؾ  4

 NV0≥ A×0.5 کٌتطل ـسٍ ظیطبق ـطا Aکٌتطل ـطایظ آظهْى  5

 NV0≥ B×0.5 کٌتطل ـسٍ ظیطبق ـطا  Bکٌتطل ذٌثی کٌٌسٍ 6

 NV0≥ C×0.5 کٌتطل ـسٍ ظیطبق ـطا Cضقیق ؼبظی  کٌتطل صحَ گصاضی 7

 بَ ضّؾ ضقیق ؼبظی  كفیقبضچ ّ هروطفعبلیت  اضظیببیًتبیج 

 ًْع آظهْى ضزیف 
Log Na 

 هیبًگیي تعساز لگبضیتن آظهْى()

Log R 

 ()لگبضیتن کبُؿ
 هست ظهبى توبغ غلظت

زقیقَ 1 آهبزٍ هصطف 4 2.5 لبیکٌػ  هروطكفی کبًسیسا آفعبلیت  1  

 - - - - لْغ ًبیجط ؼپطژیآ فعبلیت قبضچ كفی 2

 

 : ًتیجَ گیطی -

بطاؼبغ کبضبطز هحصْل زض ـطایظ  کط ـسٍ هصطفشطبق ـطایظ ، فطاّضزٍ ضسعفًْی کٌٌسٍ 19851اؼبغ اؼتبًساضز هلی ایطاى بَ ـوبضٍ بط

 .کبُؿ ًفبى زُس بطای ضسعفًْی کٌٌسٍ لگبضیتن 4حساقل  ًسببیس بتْا (لبیکٌػآهروط کبًسیسا ) ظهْىآالعاهی 

بب ؼطی ؼبذت  ًبًْ کیویبی کْیط یعزاظ ـطکت % 70بطپبیَ الکل فبضهبؼیي هحلْل ضسعفًْی کٌٌسٍ بِساـتی زؼت بطای  بَ زؼت آهسٍ ًتبیج

99NKH0131  کبُؿ تعساز گبضیتن ل 4 لبیکٌػآکبًسیسا بطای  ًؽتَ اؼتاتودقیقه  1 هبىّ زض هست ظتویع هی زُس ایي هحصْل زض ـطایظ ًفبى

 .هی ببـسکفی هروطکبضایی  ایي هحصْل زاضای ،العاهیلگبضیتن  4 حساقل بب کبُؿق ـطایظ تعطیف ـسٍ بط زُس.ًفبى  هروط ضا

 

 آظهْى ًوًَْ جِت ذْزکٌتطلی بْزٍ ّ اضظؾ قبًًْی ًساضز. 

 

 7/2/99 : تبضید اًجبم آظهْى

   زكتط ـیال صفبئیبىهؽئْل آظهبیفگبٍ : 

 


