
1400/08/21 تاریخ پاسخ:
آزمایشگاه مرجع كنترل میكروبیولوژي
دانشكده بھداشت علوم پزشكي تھران

برگھ الکترونیک نتایج آزمون
1 از 1 صفحھ:

1400/08/20 تاریخ ورود بھ آزمایشگاه:
این گزارش آزمون، شامل 1 صفحھ می باشد. جھت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینھ «QR code» فوق را اسکن نمایید.

  کد hix پذیرش نمونھ: 140000000017621705

اسپیور نام تجاری: ملزومات دارویي-ضدعفوني كننده -برپایھ ھیدروژن
پراكساید نام کامل نمونھ:

گروه بھداشتي آریا رھاورد بھنود سازمان متقاضی: اسپیور نام محصول از نگاه مشتری:

گروه بھداشتي آریا رھاورد بھنود نام متقاضی: 1400/08/20 - 827602 شماره و تاریخ ثبت درخواست:

سازنده:  - شماره و تاریخ نامھ:

وارد کننده: 1400/08/21 تاریخ پاسخ:

کشور سازنده:  1400/07/24 تاریخ تولید:

IRC/پروانھ ساخت/مجوز ورود/کد بھداشتی: 1402/07/24 تاریخ انقضا:

شماره سری ساخت: سایر محل نمونھ برداری:

1 بطري تعداد / مقدار /وزن نمونھ: 1400/07/24 تاریخ نمونھ برداری:

صدور مجوز علت ارسال نمونھ: نوع بستھ بندی:
sop / مرجع روش انجام واحد حدود قابل قبول نتایج آزمایش آزمایشات انجام شده ردیف

WI-F12-008-00
ضد عفوني كننده ھا و)

(گند زداھا

تیتراسیون كاھش لگاریتمي >=4 >4 
 

ارزیابي فعالیت ویروس كشي در ضد
عفوني كننده ھا

1

INSO 16676، INSO محصول مورد آزمون با نام ماده ضد عفوني كننده " اسپیور " در غلظت مستقیم 80 درصد مطابق با استانداردھاي
TGA instructions for disinfectant testing- Australia-2020 ، 17981  داراي فعالیت ویروس كشي (ویروس پوشینھ دار ھرپس

سیمپلكس انساني تیپ 1) در مدت زمان 30 ثانیھ  و 60 ثانیھ در شرایط تمیز و كثیف میباشد.
 
 

نتایج فوق تنھا بر روي نمونھ ارسالي مورد آزمون قابل استناد است و آزمایشگاه ھیچگونھ مسئولیتي در قبال اثرات پوستي یا التھابي محصول را
ندارد. این گزارش آزمون بنا بھ درخواست شركت گروه بھداشتي آریا رھاورد بھنود صادر گردیده و فاقد ارزش قانوني است. تطابق نام نمونھ با

نمونھ ارسالي بر عھده آزمایشگاه ویروس شنا سي دانشكده بھداشت نمي باشد. در صورت پایدار بودن نمونھ ارسالي، پس از انجام آزمون، نمونھ
بھ مدت 20 روز در آزمایشگاه نگھداري مي شود. در صورت وجود ھر گونھ اعت��اض بھ نتیجھ آزمون، حداكثر 10 روز پس از تاریخ صدور

نتایج، مراتب را بھ صورت مكتوب بھ آزمایشگاه اعالم فرمایید.  

آقاي دكتر وحید سلیمي
آزمون ھای زیر خط دار نامنطبق می باشند. 
آزمون ھای ستاره دار تجدید شده می باشند. 

آزمون ھا با عالمت #، آزمون ھای برون سپاری شده می باشند. 
این برگھ آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونھ، فاقد اعتبار می باشد. 

رئیس آزمایشگاهنتایج فوق فقط در مورد نمونھ ھای مورد آزمون صدق می کند.



شھر تھران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني تھران آدرس:
https://fdlabnet.fda.gov.ir 0000000000 کد پستی: 021-42933051 شماره تلفن:


