


محلول ضدعفونی کننده دستگاه همودیالیز با فرموالسیون منحصر به فرد

NovaClean 
 نُـواکلیـن

حیطه کاربرد:
 High ( محلــول نواکلیــن یــک گنــدزدای قــوی و ســطح بــاال
ــت  ــه جه ــی باشــد ک ــه پراســتیک اســید م ــر پای Level ( ب
گندزدایــی و رســوب زدایــی مســیرهای انتقــال محلــول 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــتگاه دیالی ــز در دس همودیالی

ــرد. گی

ترکیبات:
پراستیک اسید                             
هیدروژن پراکساید                        
استیک اسید                               
آب دیونیزه                                

روش مصرف:
بــرای اســتفاده از نواکلیــن مطابــق دســتورالعمل هــای 
ــه ی  ــر پای ــرد ب ــی س ــرای ضدعفون ــتگاه ب ــازنده ی دس س
ــود. . ــتفاده ش ــید اس ــتیک اس ــاوی پراس ــای ح ــول ه محل

مزایای استفاده از نواکلین:
ــیع  ــوی در محــدوده ی وس ــی ق ــی کنندگ ــواص ضدعفون خ

pH ــا و دم
عدم ایجاد مقاومت میکروبی

خاصیت قوی پاک کنندگی و حذف بایوفیلم
خواص بسیار قوی رسوب زدایی

عاری از محصوالت تجزیه ی زیان آور
انحالل پذیر در آب

موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسمها
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ویژگی های فیزیکی:
محلول شفاف و بی رنگ

بوی استیک اسید
غیر قابل اشتعال

شرایط نگهداری:
ــا 30 درجــه ســانتیگراد  ــای 4 ت ــن را در درم ــول نواکلی محل

نگهــداری کنیــد.
این محلول را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

ــا  ــاب و ی ــور آفت ــول نواکلیــن در معــرض ن از نگهــداری محل
ــاال اجتنــاب نماییــد. دمــای ب



قابلیت ضد عفونی کنندگی:

هشدارها و احتیاط ها:
از استنشاق و آشامیدن محلول نواکلین خودداری شود.

در صــورت بــاز مانــدن درب گالــن تــا یــک مــاه قابــل 
اســتفاده مــی باشــد.

ــل  ــن مح ــول نواکلی ــا محل ــتقیم ب ــاس مس ــورت تم در ص
ــد. ــو دهی ــت و ش ــراوان شس ــا آب ف ــاس را ب تم

آزمون خوردگی:
آزمــون تعییــن منحنــی پالریزاســیون و نــرخ خوردگــی 
آزمــون خوردگــی پالریزاســیون تافــل یکــی از متــداول 
تریــن آزمــو نهــای ارزیابــی مقاومت فلــزات بــه خوردگی 
مــی باشــد. ایــن آزمــون بــرای محلــول نواکلیــن روی دو 
ــام  ــگ 304 و 316 انج ــد زن ــوالد ض ــرود ف ــه الکت نمون
شــد و بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده مشــهود اســت 
ــی،  ــی رســوب زدای ــواص عال ــار خ ــن در کن ــه نواکلی ک
ــتگاه  ــی دس ــات داخل ــی در قطع ــاد خوردگ ــث ایج باع

دیالیــز نمــی شــود.
الکترود مرجع: الکترود اشباع کالومل

الکترود شمارنده: گرافیت
mVs -1 0 /5 :نرخ اسکن
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خواص رسوب زدایی:
رســو بهایــی کــه در مســیر هیدرولیــک دســتگاه دیالیــز ایجاد 
مــی شــوند عمومــا از نــوع کربنــات کلســیم هســتند کــه در 
ــاد  ــث ایج ــوند باع ــذف نش ــیر ح ــن مس ــه از ای ــی ک صورت
اختــالل در عملکــرد دســتگاه و در نتیجــه فراینــد همودیالیــز 

مــی شــوند.
بــرای بررســی عملکــرد نواکلیــن در زمینــه حــذف رســوبات 
ــه  ــات کلســیم ب ــات کلســیمی مقــدار  0.8 گــرم کربن کربن
ــزه  ــامل آب دیونی ــف ش ــول مختل ــر از 5 محل ــی لیت 20 میل
، نواکلیــن، اســید اســتیک و دو نمونــه مشــابه نواکلیــن 
اضافــه شــد. همانطــور کــه از تصاویــر مشــهود اســت محلــول 
نواکلیــن بــه طــور کامــل رســوب کربنــات کلســیم را حــذف 

ــه داد. کــرده و عملکــرد کامــال مناســبی از خــود ارائ
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نمودار پالریزاسیون نواکلین- استیل 304 و 316



Cito NovaClean
سیتونواکلین%50 

محلــول ســیتو نواکلیــن 50 %  یــک گنــدزدای قــوی و ســطح بــاال ) High  Level ( بــر  پایــه 
ــواع  ــی ، رســو ب زدایــی و شستشــوی گــرم ان ــرای ضــد عفون ســیتریک اســید اســت کــه ب

ماشــینهاي همودیالیــز اســتفاده میشــود.

ترکیبات:
سیتریک اسید  ) 50 %(

آب دیونیزه

حیطه کاربرد :
ضد عفونی قوی گرم ماشین االت دیالیز 

محلــول ضــد عفونــی کننــده آمــاده مصــرف و بــدون 
نیــاز بــه رقیــق ســازی 

ــري  ــردن باکت ــن ب ــیع در از بی ــر وس ــف اث داراي طی
هــا، قــارچ هــا و اســپورها در زمــان 15 دقیقــه 

ــازنده ــتورالعمل س ــی دس ــرایط دمای ــق ش مطاب

سازگاری با مواد:
ــواد از  ــردن م ــی ک ــد عفون ــرای ض ــتفاده ب ــل اس قاب
ــواع  ــا ، ان ــتیک ه ــزن، پالس ــگ ن ــوالد زن ــس : ف جن
ــون ــان و تفل ــی اورت ــیلیکون ، پل ــد س ــا مانن پلیمره

روش مصرف:
مطابــق   %50 ســیتونواکلین  از  اســتفاده  بــرای 
بــرای  دســتگاه  ی  ســازنده  هــای  دســتورالعمل 

ضدعفونــی گــرم بــر پایــه ی
محلــول هــای حــاوی ســیتریک اســید اســتفاده 

ــود. ش

ویژگیهای فیزیکی:
محلول بیرنگ و شفاف 

بدون ذرات معلق
بوی ضعیف اسید سیتریک

غیر قابل اشتعال

آزمــون تعییــن منحنــی پالریزاســیون 
و نــرخ خوردگــی :

آزمــون خوردگــی پالریزاســیون تافــل یکی 
ــی  ــای ارزیاب ــو نه ــن آزم ــداول تری از مت
مقاومــت فلــزات بــه خوردگــی مــی باشــد. 
ایــن آزمــون بــرای محلــول ســیتو نواکلیــن 
50% روی نمونــه الکتــرود فــوالد ضــد 
زنــگ 316 انجــام شــد و بــر اســاس نتایــج 
بــه دســت آمــده مشــهود اســت کــه ســیتو 
نواکلیــن 50% در کنــار خــواص عالــی ضــد 
عفونــی کنندگــی، باعــث ایجــاد خوردگــی 
در قطعــات داخلــی دســتگاه دیالیــز نمــی 

شــود.

قابلیت ضد عفونی کنندگی:
شرایط نگهداری :

ایــن محلــول در ظــرف دربســته در 
) ســانتیگراد  درجــه   1-30 )دمــاي 

شــود. نگهــداري 
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

ــتقیم  ــور مس ــرض ن ــرار دادن در مع از ق
ــد. ــاال بپرهیزی ــاي ب ــا دم ــاب ی آفت

از تمــاس بــا پوســت و چشــم خــودداری 
بــا آب  تمــاس،  و در صــورت  کنیــد 

ــد. ــو دهی ــت وش ــراوان شس ف
ــدن درب  ــاز مان ــورت ب ــه : در ص نکت
گالــن، ایــن محصــول تــا یــک مــاه قابــل 

اســتفاده مــی باشــد.
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Cito NovaClean
سیتونواکلین%25 

محلــول ســیتو نواکلیــن 25 %  یــک گنــدزدای قــوی و ســطح بــاال ) High  Level ( بــر  پایــه 
ــواع  ــرای ضــد عفونــی ، رســو ب زدایــی و شستشــوی گــرم ان ســیتریک اســید اســت کــه ب

ماشــینهاي همودیالیــز اســتفاده میشــود.
ترکیبات:

سیتریک اسید ) 25 %(
مالیک اسید

الکتیک اسید
 آب دیونیزه

قابلیت ضد عفونی کنندگی:

کاربرد :
ــین  ــرم ماش ــوی گ ــی ق ــد عفون ض

دیالیــز  االت 
محلــول ضــد عفونــی کننــده آمــاده 
مصــرف و بــدون نیــاز بــه رقیــق 
ــیع در  ــر وس ــف اث ــازی داراي طی س
ــارچ  ــا، ق ــري ه ــردن باکت ــن ب از بی
ــان 15 دقیقــه  هــا و اســپورها در زم
مطابــق شــرایط دمایــی دســتورالعمل 

ــازنده س

سازگاری با مواد:
ــواد از  ــی کــردن م ــرای ضــد عفون ــل اســتفاده ب قاب
ــواع  ــزن، پالســتیک هــا ، ان ــگ ن ــوالد زن جنــس : ف
ــون ــان و تفل ــی اورت ــد ســیلیکون ، پل پلیمرهــا مانن

روش مصرف:
مطابــق   %25 ســیتونواکلین  از  اســتفاده  بــرای 
دســتورالعمل هــای ســازنده ی دســتگاه بــرای 

ضدعفونــی گــرم بــر پایــه ی
ــتفاده  ــید اس ــیتریک اس ــاوی س ــای ح ــول ه محل

ــود. ش

آزمون تعیین منحنی پالریزاسیون و نرخ خوردگی :
آزمــون خوردگــی پالریزاســیون تافــل یکــی از متــداول تریــن آزمــو نهــای ارزیابــی مقاومــت فلــزات بــه 
خوردگــی مــی باشــد. ایــن آزمــون بــرای محلــول ســیتو نواکلیــن 25% روی نمونــه الکتــرود فــوالد ضــد 
زنــگ 316 انجــام شــد و بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده مشــهود اســت کــه ســیتو نواکلیــن 25% در 
کنــار خــواص عالــی ضــد عفونــی کنندگــی، باعــث ایجــاد خوردگــی در قطعــات داخلــی دســتگاه دیالیــز 

نمــی شــود.

شرایط نگهداری :
ــه  ــاي 30-1 درج ــته در )دم ــرف دربس ــول در ظ ــن محل ای

ــود. ــداري ش ــانتیگراد (نگه س
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

از قــرار دادن در معــرض نــور مســتقیم آفتــاب یــا دمــاي بــاال 
بپرهیزید.

از تمــاس بــا پوســت و چشــم خــودداری کنیــد و در صــورت 
تمــاس، بــا آب فــراوان شســت وشــو دهیــد.

نکتــه : در صــورت بــاز مانــدن درب گالــن، ایــن محصــول 
تــا یــک مــاه قابــل اســتفاده مــی باشــد.

ویژگیهای فیزیکی:
محلول بیرنگ و شفاف 

بدون ذرات معلق
بوی ضعیف اسید سیتریک

غیر قابل اشتعال
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شرایط نگهداری :
این محلول در ظرف دربسته در )دماي 30-1 درجه سانتیگراد (نگهداري شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
از قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب یا دماي باال بپرهیزید.

از تماس با پوست و چشم خودداری کنید و در صورت تماس، با آب فراوان شست وشو دهید.
نکته : در صورت باز ماندن درب گالن، این محصول تا یک ماه قابل استفاده می باشد.
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Acetino Clean
استینوکلین%12 

محلول  استینوکلین 12% محلول شستشو دهنده و رسوب زدا  بر  پایه استیک اسید است که برای 
رسو ب زدایی و شستشوی سرد  انواع ماشینهاي همودیالیز استفاده میشود.

ترکیبات:
استیک اسید ) %12 (

آب دیونیزه

خواص میکروبی :

حیطه کاربرد :
محلــول رســوب زدا و شستشــو دهنــده  ســرد 

ماشــین االت دیالیــز 
ــدون  ــول شستشــو دهنــده آمــاده مصــرف و ب محل

نیــاز بــه رقیــق ســازی 

سازگاری با مواد:
ــی  ــوب زدای ــو و رس ــرای شستش ــتفاده ب ــل اس قاب
نــزن،  : فــوالد زنــگ  از جنــس  کــردن مــواد 
ــیلیکون  ــد س ــا مانن ــواع پلیمره ــا ، ان پالســتیک ه

ــون ــان و تفل ــی اورت ، پل

روش مصرف:
مطابــق  اســتینوکلین%12  از  اســتفاده  بــرای 
دســتورالعمل هــای ســازنده ی دســتگاه بــرای 
ــه  ــر پای ــرد ب ــوب زدا  س ــده و رس ــو دهن شستش
ــول هــای حــاوی اســتیک اســید اســتفاده  ی محل

ــود . ش

ویژگیهای فیزیکی:
محلول بیرنگ و شفاف 

بدون ذرات معلق
بوی ضعیف اسید استیک

غیر قابل اشتعال

آزمــون تعییــن منحنــی پالریزاســیون و 
ــی : ــرخ خوردگ ن

آزمــون خوردگــی پالریزاســیون تافــل یکــی از 
متــداول تریــن آزمــو نهــای ارزیابــی مقاومــت 
فلــزات بــه خوردگــی مــی باشــد. ایــن آزمــون 
بــرای محلــول اســتینوکلین 12% روی نمونــه 
الکتــرود فــوالد ضــد زنــگ 316 انجــام شــد و 
ــده مشــهود  ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای ب
کنــار  در   %12 اســتینوکلین  کــه  اســت 

خــواص عالــی رســوب زدایــی،
ــی  ــات داخل ــی در قطع ــاد خوردگ ــث ایج باع

ــز نمــی شــود. دســتگاه دیالی
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ــه  ــت ک ــید اس ــتیک اس ــۀ پراس ــر پای ــاال ب ــطح ب ــدۀ س ــی کنن ــد عفون ــول ض ــوا محل ِدنُ
ــر حســاس پزشــکی و  ــزات حســاس، نیمــه حســاس و غی ــزار و تجهی ــی اب ــرای ضدعفون ب

ــود. ــی ش ــتفاده م ــکی اس دندانپزش
ترکیبات: 

پر استیک اسید
استیک اسید

هیدروژن پراکسید

ویژگی های فیزیکی:
محلول بیرنگ و شفاف

بدون ذرات معلق
بوی ضعیف استیک اسید (سرکه)

غیرقابل اشتعال

شرایط نگهداری:
در دمای اتاق ( 30 - 4 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.

دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
از قرار دادن آن در معرض نور مستقیم آفتاب و یا دمای باال بپرهیزید.

لطفا پس از مصرف به گالن اصلی (محلول تمیز) برگردانده نشود.
از تماس با پوست و چشم خودداری کنید و در صورت تماس، با آب فراوان

شستوشو دهید.

حیطه کاربرد :
تجهیــزات  قــوی  ضدعفونــی 
پزشــکی، جراحــی، دنــدان پزشــکی 

وآندوســکوپی
ــاده  ــده آم ــی کنن ــول ضدعفون محل
ــق  ــه رقی ــاز ب ــدون نی ــرف و ب مص

ــازی س
بــار   50 بــرای  اســتفاده  قابــل 
روز   14 یــا  کــردن  ضدعفونــی 

پیوســته اســتفاده 

سازگاری با مواد:
ــواع پلیمــر  ــزن، پالســتیکها، ان ــگ ن ــوالد زن ــواد از جنــس: ف ــی کــردن م ــرای ضدعفون ــل اســتفاده ب قاب

ــون ــان و تفل ــی اورت ــد ســیلیکون، پل مانن

آزمون به شماره کنترل EC-161-08-95 - انستیتوپاستور

قابلیت ضد عفونی کنندگی:

روش مصرف:
ابــزار آلــوده بــه مــدت 5 تــا 30 دقیقــه در ظــرف در بســته محتــوی دنــوا غوطــه ور کنیــد )پــس از شســت 

وشــوی اولیــه ذرات درشــت بافتــی از روی ابــزار آلــوده(
ضدعفونی قوی بعد از مدت 5 دقیقه

استریلیزاسیون بعد از مدت 30 دقیقه
شستوشو کامل با آب استریل یا فیلتر شده
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ــروش : ایــران ، تهــران، ضلــع غربــی ســعادت  ــر ف نشــانی دفت
ــه  ــماره 44، طبق ــم ( ، ش ــی ) پانزده ــه میرزای ــش کوچ ــاد نب آب

ــان ــب پوی ــدوی ط ــرکت م اول - ش
کدپستی :                     1998898639

تلفن فروش :         98-21-22074001+ 
نمابر:                    98-21-22073101+

ــوار  ــتهارد، بل ــی اش ــهرک صنعت ــران، ش ــه : ای ــانی کارخان نش
حافــظ غربی،گلســتان 4، بوســتان 4

www.icdgroup.org                          

NOVA  PHARMED CHEMIA


