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تاریخ ورود به آزمایشگاه:
جهت صحت سنجی این گزارش آزمون ،رمزینه « »QR codeفوق را اسکن نمایید.
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این گزارش آزمون ،شامل  1صفحه می باشد.

کد  hixپذیرش نمونه140000000017621705 :
ملزومات دارويي-ضدعفوني كننده -برپايه هيدروژن
پراكسايد
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آزمایشات انجام شده
ارزيابي فعاليت ويروس كشي در ضد
عفوني كننده ها

 1بطري

علت ارسال نمونه:

صدور مجوز

نتایج آزمایش

حدود قابل قبول

واحد

روش انجام

مرجع sop /

>4

>=4

كاهش لگاريتمي

تيتراسيون

WI-F12-008-00
ضد عفوني كننده ها و(
)گند زداها

محصول مورد آزمون با نام ماده ضد عفوني كننده " اسپيور " در غلظت مستقيم  80درصد مطابق با استانداردهاي INSO 16676، INSO
 17981 ، TGA instructions for disinfectant testing- Australia-2020داراي فعاليت ويروس كشي (ويروس پوشينه دار هرپس
سيمپلكس انساني تيپ  )1در مدت زمان  30ثانيه و  60ثانيه در شرايط تميز و كثيف ميباشد.
نتايج فوق تنها بر روي نمونه ارسالي مورد آزمون قابل استناد است و آزمايشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال اثرات پوستي يا التهابي محصول را
ندارد .اين گزارش آزمون بنا به درخواست شركت گروه بهداشتي آريا رهاورد بهنود صادر گرديده و فاقد ارزش قانوني است .تطابق نام نمونه با
نمونه ارسالي بر عهده آزمايشگاه ويروس شنا سي دانشكده بهداشت نمي باشد .در صورت پايدار بودن نمونه ارسالي ،پس از انجام آزمون ،نمونه
به مدت  20روز در آزمايشگاه نگهداري مي شود .در صورت وجود هر گونه اعت��اض به نتيجه آزمون ،حداكثر  10روز پس از تاريخ صدور
نتايج ،مراتب را به صورت مكتوب به آزمايشگاه اعالم فرماييد.

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.
آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.
آزمون ها با عالمت  ،#آزمون های برون سپاری شده می باشند.
این برگه آنالیز بدون بارکد و کد  HIXپذیرش نمونه ،فاقد اعتبار می باشد.
نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

آقاي دكتر وحيد سليمي
رئيس آزمايشگاه

آدرس :شهر تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
کد پستی0000000000 :
021-42933051
شماره تلفن:

https://fdlabnet.fda.gov.ir

