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ضدعفونی کننده ها را بشناسیم

آرال شیمی:             شرکت

نظری، یحیی نژاد:                مدرسین
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مفاهیم کلیدی. ١

ها، موارد استفاده و روش استفادهانواع ضد عفونی کننده . ٢

ویژگی های یک ضدعفونی کننده ایده آل. ٣

نکاتی که به منظور ضدعفونی باید رعایت شود. ٤
اهمیت استفاده از ضدعفونی کننده ها در صنایع غذایی.  ٥

CIPسیستم . ٦

محلول های ضدعفونی کننده آرال شیمی. ٧

فهرست
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(cleaning)شستشو یا پاك کردن 
از روی وسایل ....حذف کلیه مواد اضافه نظیر گرد و غبار، خون ، مخاط و 

(Antisepsis)ضدعفونی کردن 
جلوگیری از عفونت ها با استفاده از عوامل ضدعفونی کننده بر روی بافت زنده 

(disinfection)گندزدایی 
نابودی اشکال رویشی بالقوه خطرناك و ارگانیسم های بیماری زا بر روی اشیاء بی جان 
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(Detergents)مواد پاك کننده یا دترجنت
دگی را از آلو، ماده یا ترکیبی که پس از انحالل در آب یا حالل، با استفاده از کاهش کشش سطحی مایع

آن ها قرار زیر یا پاییندر بین می برد و اجازه می دهد تا ضدعفونی کننده ها به میکروارگانیسم ها که 
.دارند دسترسی پیدا کنند

(Sterilization)سترون سازي یا استریلیزاسیون
اکتری ها، اسپور ب، برطرف کردن و نابود کردن همه اشکال حیاتی میکروارگانیسم ها نظیر باکتری ها

مایکوباکتریوم، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها
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هاکننده ضدعفونی انواع 

موارد استفاده و روش استفاده
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ه هاانواع ضدعفونی کنند

سطح باال

سطح متوسطسطح پایین
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ضدعفونی کننده سطح باال
تري،  ضدعفونی کننده هاي صنعتی سطح باال عالوه بر از بین بردن طیف وسیع باک

.ویروس و قارچ، اسپورها را نیز حذف می کنند

ضدعفونی کننده سطح متوسط
ه  این دسته از ضدعفونی کننده ها روي باکتري هایی که قادر به جوان

.  زدن هستند، بیشتر ویروس ها و بیشتر قارچ ها موثرند

ضدعفونی کننده سطح پایین
ه  این سطح از ضدعفونی کننده ها، باکتري هایی که قادر به جوان
زدن هستند و ویروس هاي داراي پوشش را از بین می برند
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ضدعفونی

کننده 

سطح باال

یدپراستیک اس

هیدروژن 

پراکساید

دگلوتارآلدئی

فرمالین 
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پراستیک اسید

ياکسیدکننده قو

اکسیداسیون

طیف وسیع اثرگذاري
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یک اسیدمزایای ضد عفونی کننده اسیدی با پایه پر است

کاربرد موثر و با کیفیت

استفاده آسان

اثرگذارى سریع به روى میكروارگانیسم ها

عدم نیاز به آبكشى و پاك کردن محیط پس از استفاده

سازگاري با اکثر مواد
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کاربرد پر استیک اسید در صنایع مختلف
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کاربرد پر استیک اسید در صنایع غذایی

COPوCIPسیستم

دستگاه ها، تجهیزات و ابزار آالت

تولید و بسته بندي

فرآوري آب، حوضچه هاي ورودي

سرویس هاي بهداشتی

فاضالب ها

بخارشویی
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کاربرد پر استیک اسید در صنایع کشاورزی 
(تولید و بسته بندی میوه و سبزیجات)

 شوآب های شست و

 هاآماده سازی دانه

 فرآوریآب های

 محصوالتشست و شوی

 آبلوله های انتقال
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کاربرد پر استیک اسید در صنایع صنایع لبنی،
نوشیدنی و مزارع لبنی

سیستمCIP

 هالوله هاي انتقال، تانک

پاستوریزاتورها

بخارشویی

تجهیزات مستعد تشكیل بیوفیلم
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کاربرد پر استیک اسید در صنایع مرغ و گوشت و ماهی

 بنديتجهیزات تولید و بسته

 شوییبخار

فاضالب و پساب
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بههکاستمتداولاکسندهاکسیژنه،آبیاپراکسایدهیدروژن
یاییشیمفرمول.گیردمیقراراستفادهموردسفیدکنندهعنوان
میتجزیهمروربهپراکسایدهیدروژن.باشدمیH2O2مادهاین
ندهکنضدعفونیاین.شودمیتبدیلاکسیژنوآببهوشود

کاغذسازی،صنایع:مانند.داردمتفاوتیکاربردهایصنعتی
غذاییصنایعرنگ،فضا،وهوابهداشتی،دارویی،

هیدروژن پراکساید
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روب سلل  غلظت یک درصد آن، ضد میک. فرمالدئید، ضدعفونی کننده صنعتی قوی است
از این ملاده بلرای ضلدعفونی املاکن و وسلایل، ابلزار جراحلی، دسلتگاه دیلالیز و          . است

فرمالدئیللد بللرای ضللدعفونی کللردن مکللان هللایی کلله . آندوسللکوپی اسللتفاده مللی شللود
میکروب های تل زا، میکلروب عاملل سلوزش طحلال، میکلروب سلل و میکلروب عاملل          

.خونریزیهای شدید آلوده شده باشند، بسیار مناس است
برای این منظور می توان نلیم لیتلر از ایلن محللول را در  رفلی روی اجلاد قلرارداد تلا         

و توجه کنید که بخلارات آن سلمی اسلت   . بخارهای حاصل از آن، اتاد را ضدعفونی کند
پوست از فرمالدئید می توان برای ضدعفونی کردن زخم و. نباید در معرض آن قرار گرفت

.چون سمّی و فرار است. استفاده کرد

فرمالین
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دقیقه وسایل حساس به حرارت را در حد بلاال  90تا ٢0این ماده محلولی است که  رف 
رایل  تلرین ملورد    . ساعت آن ها را سلترون ملی نمایلد   ١0تا ٦گندزدایی می کند و  رف 

، للوازم  استفاده از گلوتارالدئید، گنلدزدایی آندوسلکوه هلا، آسلپیراتورها، للوازم بیهوشلی      
ده حلاوی  این ضدعفونی کننده صنعتی توسط محلول فعال کننل . تنفسی و جراحی است

.  شلود نیتریت سدیم فعال می شود و پس از فعال شدن، رنگ گل بهی آن سبز رنلگ ملی  
نیتریلت بلرای جللوگیری از خورنلدگی    . روزقابل اسلتفاده اسلت  ٢8محلول فعال شده تا 

.بی استفلزات است لذا گلوتارآلدئید فعال شده، برای گندزدایی لوازم فلزی ماده مناس

گلوتارآلدهید
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يروهاکنندهضدعفونیازدستهاین
زدنجوانهبهقادرکههاییباکتري
ربیشتوهاویروسبیشترهستند،
وکلر:مثالعنوانبه.موثرندهاقارچ

،آنترکیباتویدکلره،ترکیبات
.هاالكل

طضدعفونی کننده سطح متوس

کلر

الکل
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شهردرآشامیدنیآبکردنعفونیضدمنظوربهباراولینبرای١89٧سالدرکلر
ازتممانعجهتبههیپوکلریتنامباکلرازترکیبی١90٥سالورفتکاربهمیدستون
.شداستفادهآبتصفیهدرتیفوئید
بهی کمبرآشامیدنآبتصفیهبرایراکلردارترکیباتhustonکهبودسالی١90٦سال
عاملعنوانبهکلرزندستگاه١9١٢تا١9١١هایسالطیونمودپیشنهادمردم
.شدندمحسوبآبتصفیهدرمهمی

محیطدرودارندباالییتجزیهسرعتشوندتجزیهاسیدیمحیطدراگرهاهیپوکریت
نمودننیضدعفوتواناییدارکلرترکیباتاینحیثایناز.باشدمیآنعکسقلیایی
ازیزنزیادیپایداریوقلیاییهایآبتاهستنددارابیشترخیلیرااسیدیهایآب
تریسمیموادآیند،میبوجودکلرواکنشازکهجانبیمواد.دهندمینشانخود

.هستندهاهالومتان

کلر
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یضدعفوناثرپایین،تماسزمانوتبخیربااليسرعتدلیلبههاالكل
دارندمحدوديکنندگی

.ددارن...وهاقارچمنفی،گرمومثبتگرمهايباکتريرويکشندگیاثر
میحسابپایینسطحگندزدايعنوانبه%70غلظتدرهاالكلکلیطوربه

.شوند
وذنفآلیموادباقیماندهدرکهاستاینهاالكلهايمحدودیتازدیگریكی
.کنندنمی

الکل
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نده  ضدعفونی کن

سطح پایین

ضدعفونی کننده 

آمونیومی

پرکلرین 

(یمهیپوکلریت کلس)

نده این دسته از ضدعفونی کن
ر ها روی باکتری هایی که قاد
تر به جوانه زدن هستند، بیشل 

ویروس ها و بیشلتر قلارچ هلا    
و کللر : به عنوان مثال. موثرند

یبلات  ترکیبات کلره، ید و ترک
.آن، الکل ها
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ضدعفونی کننده هاي آمونیومی به عنوان گندزداي سططو  و تجهیطزات صطنایع غطذایی مطورد      
بطراي  . داستفاده آن آسان است و داراي اثر ضد میكروبی طوالنی می باش. استفاده قرار می گیرند

مطی  حذف بوي بد و چربی بدون نیاز به اعمال حرارت از این نوع از ضدعفونی کننده ها اسطتفاده 
غ و مطاهی  این ماده در کلیه صنایع غذایی، لبنی، نوشیدنی، مزارع لبنی، صنایع گوشت و مر. شود

. کاربرد دارد
مونیطومى  ضدعفونی کننده صنعتی آمونیومی داراى بنزالكونیوم کلراید به عنوان یطک ترکیطآ آ  

کننطدگى  این گونه ترکیبات، سورفكتانت هاى کاتیونى هستند کطه وطوات تر  . چهارگانه مى باشد
.أمین کنندبنابراین واصیت تمیزکنندگى و بهداشتى کنندگى محصول را ت. نسبتا ووبى دارند

اى به عالوه، در دمط . این ماده در محیط هاي اسیدي، قلیایی و ونثی واصیت میكروب کشی دارد
نگام این محصول، در ه. باال نیز پایدار بوده و در حضور مواد ارگانیک کارآیى وود را حفظ مى کند

اد باقیمانطده ایطن محلطول باعطج ایجط     . استفاده روى سطح، باقیمانده غیرفرار بر جاى مى گذارد
ترى هطا روى  در نتیجه براى مدت معینى، رشد و تولید مثل باک. واصیت باکترواستاتیكى مى شود

.سطح متوقف مى شود

ضدعفونی کننده 
آمونیومی
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نایع غذاییکاربرد ضد عفونی کننده صنعتی آمونیومی در کلیه ص

COPوCIPسیستم

آالتها، تجهیزات و ابزار دستگاه 

بنديو بسته تولید 

ها، دیوارها، میزها و صندلی زمین

بهداشتیسرویس هاي 

هافاضالب 

بیوفیلمتجهیزات مستعد تشكیل 
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ظروف،میوه،سبزي،،آبضدعفونیجهتکهگندزداییواصیتبارنگسفیدستاايمادهپرکلرین
درصد70–۶0ولوتدرجهبابازاردرمعموالًمادهاین.می رودبكارآلودهمحل هايوتوالتحمام،
.می شودعرضه
اغذ،ک)کنندهسفیدمعرفآشامیدنی،آب هايتصفیهبراي،(بوضد)باکتريضدقارچ،ضدمادهاین

.داردکاربردغیرهواستخرهاآبکنندهعفونیضدوزداگندو(منسوجات

ضدعفونیجزوآنرقیقمحلولومتوسطسطحهايکنندهضدعفونیجزومادهاینغلیظمحلول
.شودمیبنديدستهپایینسطحهايکننده

پرکلرین
(یمهیپوکلریت کلس)
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 حداقل سمیت را داشته باشد.
ه اثر مخرب برروي ساوتمان و تجهیزات نداشت

.و از وود رنگ بر جاي نگذارد 
 براي پوست و مخاطات حیوان و انسان محرك

نباشد 
 به ووبی حل  ( حتی آبهاي سنگین )در آب

.شده و رسوب ندهد 
 واصیت پاك کنندگی داشته باشد.

 و در دسترس باشد ارزان.
 سریع داشته باشد اثر.
 طیف اثر وسیع برروي باکتریها ،داراي

.قارچها ، و غیره باشد ویروسها، 
 مقاوم نسبت به آنمیكروارگانیسمهاي

.نشودایجاد 
 مواد آلی غیر فعال نگردد بوسیله.
 نفوذپذیري آن به درزها و شكافها ي

.سطو  زیاد باشد 
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تكش،دسکار،کفشولباسمانند)مناسآفرديحفاظتوسایلگندزدایی،عملیاتشروعازقبل
.مجهزگردد(...وماسکعینک،پیشبند،

محلولتاثیرافزایشبراي)وسایلوسطو رويازهاآلودگیواجرامزدودنگندزدایی،ازقبل
.ضروریست(میكروبهارويبرگندزدا

بینازهاآنگندزداییاثراتاینكهبدلیلنمودمخلوطشویندهموادبایاهمباراگندزداموادنباید
.رودمی

ازتماًحگندزدامحلولهايتهیهبرايوگردداستفادهشدهتوصیهغلظتهايدرفقطگندزدامواداز
.شوداستفادهپیمانه

.شودوودداريجداًگندزدامحلولهايدروسایلشدهتوصیهمدتازبیشورنمودنغوطهاز

محیطدرآنهاقراردادنازونمودهنگهداريمناسآدمايدرومناسآمكانهايدرراگندزدامواد
)رودمیبینازسرعتبهگندزدامادهیامحلولاثراتاینصورتغیردر)شودوودداريجداًگرم

صاتمشخحتماًبطریهارويبرونمودهنگهداريبستهدربطریهايدرراگندزدامحلولهايیامواد
.باشدشدهقیدگندزدامادهیامحلول

ادهاستفقابلبعدروزهايبرايکهگندزداییمحلولهايروزانهنیازمورداندازهازبیشتهیهاز
.شودوودداريجداًنیستند

ت شودنکاتی که به منظور ضدعفونی باید رعای
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تولیدوطقطعاتسطو رويازهامیكرواورگانیسمرفتنبینازوحذف
وغذاییمواددرومنازلبیمارستانها،درهاکنندهعفونیضدازاستفادهمواردترینمهم

.باشدمیآنهافسادازجلوگیريبرايهاشوینده
,دیمسکربنات,سدیمهیدروکسیدنظیرقلیاییهايمحلولتوسطپروتینهاوهاچربیحذف

محلولهايسطتوفسفروکلسیمامال آبباالکتوز,سدیمتريفسفاتیاوسدیممتاسیلبكات
اسیدي

بودنارادبدلیلکهباشدمیفسفریکاسیدیاونیتریکاسیدشاملاستفادهمورداسیدهاي
نبایداسیديمحلولحرارتدرجه.شوندمیبردهبكاراستیلسطو درفقطوورندگیواصیت

.باشدباالترگرادسانتیدرجه38از
نظیردهجداکننعواملازمزبورقلیاییترکیباتازبریكیعالوهشویندهموادفرموالسیوندر

و(EDTA)داسیاستیکتتراآمیندياتیلنوپیروفسفاتسدیمتترا,فسفاتمتاهگزاسدیم
آلكیلسدیمنظیریونیزهغیریاوکاتیونییاآنیونیعواملازاعمسطحیفعالعواملازنیز

منظوربهدهاآمییافنلهاالكیل,ظرفیتیچهارآمونیومترکیبات,سولفاتاتهاآلكیل,سولفاتها
.نموداستفادهتوانمیکنندگیتمیزوصوصیاتتقویتوبهبود

ذاییاهمیت استفاده از ضدعفونی کننده ها در صنایع غ
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CIPسیستم 
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فوداسیب-اکسیدین

سرفوسیب-اکسیدین

اسپاسیب-اکسیدین

اگروسیب-اکسیدین

اگوسیب-اکسیدین

پراکسیدین
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فوداسیب
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ذاییاکسیدین در کارخانجات صنایع غ

عفونی ضد. آرال شیمی انواع ضدعفونی کننده هاي سطح باال را تولید می کند
.کننده صنایع غذایی یكی از محصوالت این شرکت می باشد
همطه  COPوCIPاکسیدین ضدعفونی کننده صنایع غذایی را می تطوان در 

رد کاروانه هاي تولید کننده مواد غذایی و سطو  در تماس با مواد غذایی مطو 
. استفاده قرار داد

اقی این محلول پس از استفاده به آب و دي اکسید کربن تبدیل می شطود و بط  
. مانده مضر ندارد
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نیموارد مصرف فوداسیب صنایع لب

ضد عفونی مخازن نگهداري آب فرایند و مخازن حمل و نگهداري
ضدعفونی انواع رزینهاي مورد مصرف در صنایع غذایی

(سطو  وارجی تجهیزات)COPضدعفونی سیستم
(سطو  داولی تجهیزات)CIPضدعفونی سیستم

ضدعفونی سطو  میزهاي کار در تماس با مواد غذایی
اش مه پ)ضدعفونی سطو  و هواي انبارها و سردوانه ها به صورت اسفنج کشی و اسپري 

(گرم و سرد
ضدعفونی ظروف بسته بندي محصول نهایی
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ضدعفونی میوه و سبزی قبل از فراوری
COPو CIPضدعفونی سیستم 

مخازن نگهداری
ضدعفونی هوا و دیواره سردخانه

ضدعفونی آب

دنینوشیموارد مصرف فوداسیب صنایع 
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شستشو و ضدعفونی میوه هاي ورودي به کاروانه
...(قوطی ها، بطري ها، شیشه ها و )ضدعفونی ظروف بسته بندي 

COPو CIPضدعفونی سیستم 

ضدعفونی دستگاه هاي پرکن
حوضچه هاي ضدعفونی ورودي و وروجی

ضدعفونی سردوانه
ضدعفونی دستگاه هاي پرکن

روکنسموارد مصرف فوداسیب کارخانه های رب و 
IQFو 
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COPوCIPسیستمضدعفونی

نگهداريانبارهاضدعفونی
آبمخازنضدعفونی
تولیدسالنفضايضدعفونی
مرغتخموارجیسطحضدعفونی

ازنیزتاورهاکولینگوکنندهونکهايبرج،RO،UFهايسیستمضدعفونی
اینازوروجیآبچنانچه.باشدمیفوداسیآمحلولمصرفمواردجمله

توانیمنیزسرفوسیآمحلولازباشند،نداشتهآشامیدنیمصرفهاسیستم
.کرداستفاده

تشکالو شیرینی موارد مصرف فوداسیب کارخانه های 
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سرفوسیب
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مراکز اداري
سرویس هاي بهداشتی

آرایشگاه ها
کف و دیوار هتل و رستوران ها

میز، در و صندلی
مدارس

مكان هاي عمومی
…ابزار پزشكی و

بسرفوسی-موارد استفاده از اکسیدین
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اسپاسیب
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ه استخر، جكوزي و پارك هاي آبی از جمله مكان هاي ورزشی و تفریحی است ک
بآ تشكیل رسوب، جلبک و بیطوفیلم روي سططو  سط   . طرفداران بسیاري دارد

وجطود انطواع آلطودگی هطاي     . بروز آلودگی هاي باکتریایی و ویروسی می شوند
ی مطی  مختلف در آب سبآ انتقال بیماري و همچنین بروز حساسیت هاي پوست

ضدعفونی آب استخر و جكوزي و همچنین پارك هطاي آبطی بطه منظطور     . شود
.جلوگیري از شیوع انواع بیماري هاي پوستی ضروري است

اسپاسیب-کاربردهای اکسیدین
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.حساسیت پوستی ایجاد نكنند

.پایداري داشته باشد( جكوزي)در آب گرم 

.رسوب نداشته باشد

.بدون بو باشد

.مصمومیت هاي تنفسی ایجاد نكند

ثانویهقابلیت حذف آلودگی هاي 

تبدیل که وود باعج. بر دارا بودن ووات باال، میزان مصرف پایین نیز دارداسپاسیآ عالوه 
.نگ استاسپاسیآ محلولی بی ر. می شودبه محلول ضدعفونی کننده اقتصادي این محلول 

8ساعت و در آب استخر حدود ۴حدود ( دماي باالي آب)پایداري این محلول در جكوزي 
.ساعت می باشد

مشخصات مواد ضدعفونی کننده در این 
باشندمراکز باید خواص زیر را داشته 
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اگوسیب

   www.alpacademy.ir
    www.alpcofood.ir
       09206006030
       03538336682



بفاضالسیستم تصفیه 

یكی از عمده ترین عوامل آلودگی محطیط زیسطت ورود فاضطالب هطاي     
تلطف  تصفیه وانه هر واحد صنعتی مراحل مخ. صنعتی به محیط می باشد

، ته نشینی، حوضچه لجن فعال، حوضطچه آرامطش و   DAFسیستم: مانند
هر یطک از ایطن  . دارد( تزریق کلر، ازون)مرحله تزریق ضدعفونی کننده

بطه عنطوان مثطال    . مراحل نقش مهمی در تصفیه فاضالب بر عهده دارند
ت براي کاهش چربی هاي ورودي به فاضالب تعبیه شده اسDAFسیستم

و حوضچه لجن فعال جهت کاهش بار میكروبی مورد استفاده قطرار مطی  
.گیرد
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البفاضضدعفونی کننده های متداول در 

اده متداول ترین ضدعفونی کننده هایی که در این مرحله مورد اسطتف 
ته این دو ماده به عنطوان شطناو  . قرار می گیرند، کلر و ازون می باشند

ن حال با ای.شده ترین محلول هاي ضدعفونی کننده نام برده می شوند
انه ها با به دلیل ایجاد مقاومت باکتریایی توسط کلر و ازون اغلآ کارو

یی بطه  بنابراین در مرحله نها. مشكل افزایش بار آلودگی مواجه هستند
محلول ضدعفونی کننده سطح باال نیاز دارند، کطه عطالوه بطر کطاهش    

Coliform ،E.coli ،TSSوBOD   با کاهش رنگ و بوي فاضطالب همطراه
.می باشد
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اگروسیب
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؟دچرا از سموم کشاورزی استفاده می شو

ین از بط . رشد روز افزون جمعیت نیاز به غذا و تامین مواد غذایی را بیش از پیش کرده اسطت 
. ودرفتن محصوالت کشاورزي در اثر بیماري هاي مختلف باعج کاهش این محصوالت می شط 

.انسان به منظور مبارزه با این مشكالت به سموم و کودهاي شیمیایی پناه برده است

استفاده بیش از حد از سموم کشاورزي در مزارع و همچنین در گلخانه ها باعج آلوده شطدن 
از طرف دیگر بیماري ها در برابر آن ها مقاوم شده انطد و ایطن مسطاله    . آب و واك شده است

امروزه عوارض وجود سموم و قطارچ . استفاده بیشتر از سموم و قارچ کش ها را به دنبال دارد
ز به همین دلیل جوامع به سمت اسطتفاده ا . کش ها در محصوالت کشاورزي مشاهده می شود

.محصوالت ارگانیک سوق پیدا کره اند
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هامواد ارگانیک جایگزین سموم و قارچ کش

از بین مواد ارگانیک که جایگزین سموم، قارچ کش ها و کودها می شوند، باید توانایی
رکبات، کپک حقیقی و دروغین، شانكر م. بردن انواع عوامل بیماري زا را داشته باشند

از کشاورزان براي. نمونه هایی از بیماري هاي متداول هستند… فوزاریوم، زنگ زرد و 
مطواد  ایطن . بین بردن این بیماري ها مقادیر زیادي سم و قارچ کش استفاده می کنند

از ططرف دیگطر ایطن مطواد در     . وارد واك و همچنین آب هاي زیر زمینی می شطوند 
محصوالت باقیمانده دارند و سالمت انسان را به وطر می اندازند
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پراکسیدین
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درمرسومهایبیماری.کندمیتهدیدنیزراگیاهانانسان،برعالوهزابیماریعوامل
یمهاویروسوهاباکتریها،قارچانواعفوزاریوم،دروغین،وحقیقیسفیدكگیاهان
زاراب.شوندمیهاآنرفتنبینازوگیاهانشادابیکاهشسبعواملاین.باشند
بیناریبیمانتقالسبتوانندمیهاگلخانهکارکنانحتیوگلدانآب،خاك،کشت،
واملعبردنبیناز.استضروریامریگلخانهبهداشترعایتبنابراین.شوندگیاهان
.شودمیانجامکنندهضدعفونیهایمحلولتوسطمحیطایندرزابیماری

دینکاربردهای پراکسی
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مقایسه محصوالت آرال شیمی و کلر

کلراکسیدینویژگی ها

نسیتا محدودوسیعطیف اثر

کوتاهطوالنیدوام اثر

در شرایط معمول ندارددارداثر بر روي بیوفیلم ها

در آب گرم تجزیه می شودبی اثرتاثیر از دماي آب

تغییر می دهدتغییر نمی دهدو مزه آبتغییر بو

ترکیبات سرطانزانداردفرآورده هاي جانبی

ناپایداربسیار ووبپایداري

کمبسیار ووبحاللیت در آب
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EnterobacterSalmonellaStaphylococcغلظتدهضدعفونی کنن

us

Listeria

هیپوکلرید  
سدیم

NaOCl

5.75.53            5.7    5.69قبل از تزریق

آب شرب
5.445.415.425.3

100   5.094.254.84.45

200 4.814.094.684.24  

4504.633.884.24.09

اکسیدین

Oxcidine

قبل از تزریق
5.15.15.465.33

4.924.875.235.27آب شرب

504.564.014/414/5      

1004.263.724/274/35    

1504.213.56  4/17          4/16    

سدیممقایسه طیف اثر اکسیدین و هیپوکلریت
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پراستیک اسیدهیدروژن پراکسایدهالوژن هاآلدئیدهافتول هاترکیبات چهارگانه آمونیوممالك ارزیابی

باکتریهای گرم مثبت، قارچها، مخمرها وطیف فعالیت
ویروسهای پوشش دار

رم  باکتریهای گرم مثبت و گ
منفی، قارچها، مخمرها و 
ویروسهای پوشش دار

باکتریهای گرم مثبت و گرم
منفی، قارچها، مخمرها، اسپورها 

دار و فاقد و ویروسهای پوشش
پوشش

م  باکتریهای گرم مثبت و گر
منفی، قارچها، مخمرها و 
ویروسهای پوشش دار

باکتریهای گرم مثبت و گرم
منفی، قارچها، مخمرها، اسپورها 

دار و فاقد و ویروسهای پوشش
هاها و بیوفیلمپوشش، آمی

رم  کتریهای گرم مثبت و گ
منفی، قارچها، مخمرها، 
اسپورها و ویروسهای 

دار و فاقد پوشش،پوشش
هاها و بیوفیلمآمی

PH٢-٢8-٥8-٤9-٢9-٥8-9بهینه فعالیت

بسیار خوببسیار خوبخوبخوببسیار خوبضعیففعالیت در آب سخت

بوی تندبدون بوقویبوی تندقویبدون بوبو

های توصیه  خوب در غلظتخوبتحمل پوستی
شده

ها، خظرتحریک پوست و چشم
حساسیت

ها، در تحریک پوست و چشم
حالت گازی سمی است

یه  های توصبسیارخوب در غلظت
شده

های بسیارخوب در غلظت
توصیه شده

خیرخیربله بصورت کلروفرمبله، اثبات شدهبله، اثبات شدهخیرزاییسرطان

خیرخیربله بصورت کلروفرمبلهخیرmg/kg800تا خیرجهش زایی

اده مدت و غیرقابل استفکوتاهمدت و غیرقابل استفاده مجددکوتاهپایداري کلی پس از رقیق شدن
مجدد

ه مدت و غیرقابل استفادکوتاه
مجدد

مدت، تنها در شرایط کوتاه
معینی قابل استفاده مجدد

دخیلی، قابل استفاده مجدخیلی، قابل استفاده مجدد

ش خطر باالی خورندگی با افزای---وورندگی فلزات با افزایش دما
دما

بدون تغییربدون تغییر

پذیري زیستی در واحدهايتجزیه
تصفیه آب

روز، نیاز به ٥تا٣بعد از % ١00روز٥بعد از % 90
.سازی داردخطی

سازی خوب اما نیاز به خطی
.دارد

-خیلی ضعیف و نیاز به خطی

.سازی دارد
٢٤تا١٢پس از % ١00ساعت٤الی ٢بعد از % ١00

ساعت

بسیارخوببسیار خوبمتوسطمحدودمحدودمحدوداستفاده همگانی

بسیار خوببسیار خوببسیار خوبغیر ممکنغیر ممکنغیر ممکنتعیین غلظت در محل مصرف

بسیار خوببسیار خوببسیار خوبغیر ممکنغیر ممکنغیر ممکنتجویز تمام اتوماتیک

نده هامقایسه تاثیر گذاري اکسیدین و سایر ضدعفونی کن
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سگزارماز حسن توهج شما سپا
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