SPIUR DEZENFEKTANLARI
Spiur, Doğadan ve bilgiden gelen özler

Aria Rahavard Behnoud Sağlık Grubu

Hakkımızda
Özgeçmiş
Aria Rahavard Behnoud Sağlık Grubu, 2007 yılından bu yana
faaliyetlerine nanoteknolojinin, patojenik ve patojenik olmayan
mikroorganizmalar üzerindeki olan etkisini inceleyerek
başlamamışdır.
Bu grup Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve Kimyada Bilim dallarını,
İran'da ilk kez kozmetik ve sağlık ürünleri için kullanılmaktadır
ve dezenfektan, temizleyici ve deterjanlarının temel
bileşenlerinde kullanılması için benzersiz formüller üretmeyi
başarmaktadır. Sonuç olarak, piyasadaki diğer benzer ürünlerle
üretilen ürünlerin arasunda, ayırt edilebilecek özelliklerin
oluşmasına yol açar.
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Hand Sanitizer
A l c o h o l - F r e e

A n t i - G e r m s

El dezenfektanı
Norovirüs ve Zarflı virüsleri (Corona virüs de dahil) ortadan kaldırabilen ve tüm patojen
mikroorganizmalara karşı sizi korumak için mükemmel bir seçenektir. Kirleri % 99.999'a
ulaşabilen etki ile, İran Ulusal Standartları No. 10504 ve 3-3 / V99-TMU protokolüne göre 30
ila 60 saniye süre içersinde ortadan kaldırabilir.
Bu üründe kullanılan nanoteknoloji, alkolün varlığına gerek duymadan, size en yüksek
miktarda dezenfektanı sağlayabilir.
Ürünün pH'ı el derisine uyumlu ve cilt üzerinde minimum olumsuz etki yaratacak şekilde
ayarlanmıştır.
Kullanım yöntemi
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Yeterli miktarda solüsyonu avucunuzun içine
dökün ve kuruyana kadar 30 ila 60 saniye boyunca ovalayın.
Bu ürün ellerinizin kirli olmadığı zamanlarda kullanılabilir ve tüketildikten sonra durulanma
gerektirmez.
İçerikler
Benzalkonyum klorür, hidrojen peroksit, PK03, amid tip dört, sodyum asetat, geçerli
kozmetik esans, deiyonize su.
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Yüzey dezenfektanı
Spiur yüzey dezenfektanı, sahip olduğu nanoteknoloji ve ışıklı ortamlarda yüzeyde 72 saat
dayanıklı olma özelliği nedeni ile, farklı yüzeylerdeki kirleticileri % 99.999'a kadar, yüzeyde
olumsuz etkilere, lekelere ve renk bozulmalarına neden olmadan temizleyebilir; ve bu süre
zarfı içersinde yeniden kullanmayı gerektirmez.
Bu özel ürün, corona virüs gibi çeşitli virüsler üzerinde etkilidir.
Bu üründe kullanılan nanoteknoloji, temizleğici özelliğine sahip olmanın yanı sıra, alkol
varlığına ve tekrar kullanıma gerek kalmadan uzun süre en yüksek düzeyde dezenfektanı
sağlayabilmektedir.
Kullanım yöntemi
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Ürünü önce istediğiniz
sprayleyin ve bir dakika sonra bir bezle silin.

yüzeye ve bölgeye

İçerikler
Benzalkonyum klorür, hidrojen peroksit, PK03, amid tip dört, sodyum asetat, geçerli
kozmetik esans, deiyonize su.
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72 H
Surface Sanitizer

A n t i - G e r m s
Alcohol-Free

Spiur nerelerde kullanılmak için uygundur?
Bu ürün her yerde ve her alanda kullanılmak için uygundur. Spiur dezenfektanlarının
üretiminde ulusal ve milli standartlar dikkate alındığından, bu dezenfektanların kullanımı
sırasında her hangi bir doku zedelenmesi ve bölgesel hassasiyet oluşmayacağından emin
olunabilir. Mevcut sağlık protokolleri, bu ürünün tüm ev, iş ve sanayi ortamlarında
kullanılması imkanını sağlamaktadır. Mikropları, özellikle çeşitli bakteriler ve yaygın virüsleri
yok etme amaçlı, gerekli tüm kalite kontrol testleri, yüksek hassasiyet ile, Spiur alkolsüz
dezenfektanları üzerinde yapılmıştır.
•

Okullar/ eğitim alanları/ üniversiteler

•

Restoranlar/ mutfaklar

•

Anaokulları/ ilk öğretim alanları

•

Mağazalar/ marketler

•

Hapishaneler/gözaltı merkezleri

•

Bankalar/ iş merkezleri

•

Ticari binalar/ idari ve yaşam alanları

•

Kargo ve gıda taşıyıcı kamyonlar

•

Huzur evleri/ güvenli evler

•

Eğlence ve gezme merkezleri

•

Oteller/ misafirhaneler

•

Toplu taşıma araçları

•

Stadyumlar/ spor salonları

•

Evler
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Spiur alkolsüz dezenfektanlarının diğer aklol içeren dezenfektanlara göre olan önemli avantajları
• Alkollü dezenfektanlardan daha yüksek verimlilik ve etki
• İran Ulusal Standardı No. 10504 ve 3-3 / V99-TMU protokolüne göre 30 ila 60 saniye içersinde virüs,
bakteri ve mantarların % 99.999'unu ortadan kaldırır.
• Tekrarlanan kullanımda kirlenmeye karşı etkili etki (daha fazla ayrıntı bir sonraki sayfa şemasında)
• Yüzeylerde 72 saate kadar kuruduktan sonra bile antimikrobiyal ve bakteriyel etkinin dayanıklılığı

• Alkollü dezenfektanlara göre dayanıklılığı ve daha yüksek gücü nedeniyle uygun maliyetli olması
• Cilt dokusunda, solunum, sindirim ve sinir sisteminde tahriş, hassasiyet ve hasara neden olmaz.
• Corona virüsü dahil olmak üzere Norovirüs ve Zarflı virüsleri mümkün olan en kısa sürede yok etme
kabiliyeti
• % 100 alkol ve triklosan içermez
• Ateş almaz
• Çocukların ve yaşlıların kullanımı için uygundur
• Tüm hastalar ve sağlık ekipleri için uygundur
• Farklı coğrafi bölgelerde kullanım kısıtlaması yoktur

• Alkollü dezenfektanlar yerine FDA, NHS ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmiştir
www.spiur.com

Etki (kirlilik yükünü azaltan logaritma oranına göre)

Alkollü ve alkolsüz dezenfektanların tekrarlanan kullanımdaki etkililiğinin karşılaştırma tablosu
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Alkolsüz dezenfektanlar
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3

edilebilir azalma oranı

2

1

0
1

3

7

10

Sık kullanım ve yıkama
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Alkollü ve alkolsüz dezenfektanların Spiur ile karşılaştırılma tabloları
Alkollü

Alkolsüz

Spiur

Spiur dezenfektanlarının tıbbi olmayan alanlardaki faydaları

30 saniyeden daha az sürede %99.9999'dan fazla kirletici
maddenin yok edilmesi

hayır

-

evet

Biyolojik direnç yaratmak

evet

hayır

Çocuklar ve hastalar için uygundur

hayır

Tekrarlanan kullanımda etkili etki

Spiur dezenfektanlarının Tıptaki faydaları

Çeşitli virüsler üzerinde etkili
Çeşitli mantarlar üzerinde etkili

Alkolsüz Spiur dezenfektanları kullanmanın ekonomik faydaları

Alkollü

Alkolsüz

Spiur

Cilt kuruması

evet

hayır

Hayır

hayır

Toksik ve alerjenik etki

evet

hayır

hayır

-

evet

Nemlendirici ve antiinflamatuar özellikler

hayır

-

evet

hayır

-

evet

Ateş alma

evet

hayır

hayır

genellikle

evet

evet

Gün içinde sık kullanıma uygun

hayır

evet

evet

hayır

evet

evet

Spiur dezenfektanlarının tıbbi olmayan alanlardaki faydaları

Alkollü

Alkolsüz

Spiur

Alkollü

Alkolsüz

Spiur

çok

az

az

yüksek

-

az

Özellikle ciltte tedavi maliyetlerinin azalması

hayır

evet

evet

Havayolu ile gönderilebilirlik

hayır

evet

evet

Farklı coğrafi bölgelerde kullanım kısıtlaması olmaması

evet

-

evet

Her kullanımda kullanılan miktar
Etkinin gücüne, dayanıklılığına ve süresine göre kullanım maliyeti

www.spiur.com

Aria Rahavard Sağlık Groubu, sağlık ürünlerinin cilde, solunum
sistemine, gastrointestinal ve sinir sistemlerine verdiği zararı azaltmak
için ve bu sektörde köklü bir reform ve iyileştirme yolunda büyük bir
adım atmaktadır.
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Dezenfeksiyon dayanıklılığının tanıtılması ve test edilmesi

Dezenfeksiyon dayanıklılığının tanıtılması ve test edilmesi

Dayanıklılık testi - ilk bölüm

Dayanıklılık testi - ikinci bölüm

Dayanıklılık testi - üçüncü bölüm

Dayanıklılık testi - dördüncü bölüm
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Alan test sonuçlarının değerlendirilmesi (Etkinlik ve Dayanıklılık)
Endeks

%70 Alkol

Detol dezenfektan maddesi Spiur dezenfektan maddesi

Birinci gün

3379

365

439

120

İkinci gün

2143

453

508

173

Üçüncü gün

3250

887

1263

119

Farklı dezenfektan maddelerinin 3 gün içersinde etkinlik ve dayanıklılık karşılaştırma tablosu
4000
3000
2000
1000

Endeks

%70 Alkol
Birinci gün

Detol dezenfektan maddesi
İkinci gün

Spiur dezenfektan maddesi
Üçüncü gün
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Ekip tarafından yapılan havayolu şirketinin dezenfeksiyonu

İlk bölüm

İkinci bölüm

Üçüncü bölüm
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Onaylar ve Standartlar

doğrulanması

Spiur dezenfektanlarının cilt ve solunum hücreleri üzerindeki tahribatsız etkisinin

MTT Testi

Khatam Hastanesi Laboratuvar Onayı

Ürünün etkin etkisi ile ilgili olarak

aktivitesinin değerlendirme testi

Tıbbi mekanlarda kullanılan kimyasal deterjan ve dezenfektanların bakterisidal

Bakteri ve maya yok edeci etki

dolayı değiştirilmiş ve test edilmiştir.

virüsü (uçuk'a neden olan virüs), kaplama ile duvar dokusunun büyük benzerliğinden

protokolü. (doğrudan Corona virüs üzerinde test edilememesi nedeniyle, herpes simplex

Bu testte Spiur el dezenfektan solüsyonunun antiviral özellikleri değerlendirildi. V-TMU

Spiur el dezenfektanının antiviral etkisi testi

Mikrobiyal test
10504 standardı, ürünün bu standarta sahip olması halinde, tıp merkezlerinde ve ameliyathanelerde
kullanılmasına izin veren standarttır. Bu testte kullanılan bakteri ve mantar türlerinin çoğunun doğada
var olan ve oldukça dirençli türler olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Spiur yüzey dezenfektanı
.bu standardı almayı başarmıştır.Spiur el dezenfektanı bu standardı almayı başarmıştır
Mikrobiyal test
10504 standardı, ürünün bu standarta sahip olması halinde, tıp merkezlerinde ve ameliyathanelerde
kullanılmasına izin veren standarttır. Bu testte kullanılan bakteri ve mantar türlerinin çoğunun doğada var
olan ve oldukça dirençli türler olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Spiur yüzey dezenfektanı bu
standardı almayı başarmıştır.Spiur el dezenfektanı bu standardı almayı başarmıştır.

Contact us
Spiur

Merkezi ofisin adresi
Laşkari karayolu 13. Kilometre (Karaj ihtisasi yolu), İran Khodro
kavşağına ulaşmadı, Omid sokak, 1. Doğu Köşe, No. 2, Posta Kodu:
1399933201
Telefaks

021-91302525

E-Posta

info@spiur.com

Web adresi

www.spiur.com
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