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 حیطه کاربردالف: 

( بر پایه پراستیک اسید است که جهت گندزدایی و رسوب زدایی مسیرهای  High levelیک گندزدای قوی ) محلول نواکلین 

 د.دگراستفاده می انتقال محلول همودیالیز در ماشین دیالیز

 و دما pHو موثر در رنج وسیع  ، قارچ ها و اسپورهاهاباکتری ها،دارای طیف اثر وسیع در از بین بردن ویروس -

 های همودیالیز دستگاه در خوردگی ایجاد بدون نظیر بی زدایی رسوب خواص دارای -

 نسبت به محصوالت مشابه بوی نامطبوع کمتر دارای  -

 ترکیبات :  ب: 

 پراستیک اسید، هیدروژن پراکساید، اسید استیک، نگهدارنده، آب دیونیزه

 احتیاط هاو  هشدارها: پ

 اطمینان حاصل نمائید. ظرفاز سالم بودن ، قبل از مصرف-1

 .شودبندی آن سالم باشد در غیر این صورت نباید استفاده باید شفاف و بسته گالندر داخل  محلول موجود -2

  .شوداز مخلوط کردن این محصول با محصوالتی که بر پایه سدیم هیپوکلریت هستند اجتناب  -3

 کنید. نگهداریگراد  درجه سانتی 30تا  4 این محلول را در دمای-4

 .شوداز استنشاق  و آشامیدن محلول اجتناب  -5

 .محل تماس را با آب فراوان بشویید، نواکلیندرصورت تماس مستقیم با محلول  -6

 .سریعاٌ به پزشک مراجعه شود، نواکلیندر صورت بلع اتفاقی  -7

 .تا یک ماه قابل استفاده می باشد ، این محصولدرب گالن ماندندر صورت باز  -8

 .شود استفاده از دستکش و ماسک توصیه می ،استفاده از محصولهنگام  -9

 دستورالعمل استفاده:  ت

های حاوی پراستیک برای ضدعفونی سرد بر پایه محلول همودیالیز های سازنده دستگاهکلین مطابق دستورالعملنوابرای استفاده از 

 .شوداقدام و یا از نظرات مهندسین مجرب سرویس و نگهداری دستگاه استفاده  اسید

 : آدرس سازنده   ث

            شرکت نوافارمد کیمیانام تولیدکننده: 

 4بوستان  ،4گلستان  ر حافظ غربی،کارخانه: ایران، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوا

  پنجم، طبقه 44تر از میدان کاج، نبش خیابان میرزائی(، پالک )پایین آباددفتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت

 021-22073103فکس:            021- 22074001 :نتلف                  1998836841 کدپستی:

  www.Novapharmed.co آدرس وب سایت:           info@Novapharmed.coمیل:   آدرس ای

 عالئم :ج

     نشانه
 

 شرایط نگهداری احتیاط تاریخ انقضاء شماره سریال مراجعه به دستورالعمل مصرف قبل از استفاده تعریف
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A. Intended use 

-  NovaClean solution is a high level disinfectant based on peracetic acid which is used for 

disinfection and descaling of hemodialysis solution transfer routes in dialysis machine. 

-  NovaClean has a great effect on the elimination of viruses, bacteria, fungi and spores, and 

it is effective in a wide range of pH and temperature 

-  Excellent depositional properties without corrosion in hemodialysis machines. 

-  It has less unpleasant odor than similar products 

B. Compositions: 

Peracetic acid, Hydrogen peroxide, Acetic acid, Preservative, Deionized water. 

C. Warnings and Precautions 

1- Inspect the container before use. 

2- The solution inside the canister should be transparent and its packaging should be healthy, 

otherwise it should not be used. 

3- Avoid mixing this product with products based on sodium hypochlorite. 

4- Keep this solution at 4 to 30 ° C. 

5- Avoid inhaling and drinking the solution. 

6- In case of direct contact with the NovaClean rinse the contacted place immediately with 

plenty of water. 

7- In case of accidental ingestion of NovaClean, see a doctor. 

8- The solution can be used for 30 days, if canister’s cap left open. 

9- Wearing gloves and masks is recommended during the use of NovaClean.  

D. Instruction for use 

To use NovaClean, follow the instructions of the manufacturer of the hemodialysis machines  

for cold disinfection with peracetic acid based disinfectant, or follow the recommends of  

hemodialysis machine maintenance engineers. 

E. Manufacturer 

Name: Nova pharmed chemia        

Factory: 4nd Bustan, 4nd Golestan West Hafez Blvd, Eshtehard, Industrial Zone, IRAN   

Office: Fifth floor, No. 44, Saadat Abad Ave., 1998836841, Tehran, IRAN   

      Tel: +98(21)220 74001         Fax:  +98(21)220 73103          
Email:  info@Novapharmed.co                               Website: www.Novapharmed.co 
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