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AyriaBorna ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Schülke & Mayr   

    ®Terralin                                                              تــراليـــن  
 

ضد عفوني كننده قوي با طيف گسترده جهت سطوح 
 

تركيبات 
حاوي  ترالين گرم از محلول 100هر 
 آلكيل دي متيل 18- 12  گرم بنزيل- سي20

- فنوكسي 1 گرم مخلوط 35آمونيوم كلرايد و 
 - فنوكسي پروپانول مي باشد . 2- ال و 2پروپان-

محلول غليظ ضد عفوني كننده با پايه الكلهاي معطرو آمونيم    •
 كواترنري و سورفكتانت غير يوني

   فاقد آلدييد  •
% در عرض 5/0 و روتاويروس ها با غلظت HIV , HBV  موثر بر  •

  )DGHM (طبق راهنمايي يك ساعت 
  داراي خواص پاك كنندگي مناسب      •
   تست شده مطابق بااستاندارد هاي اروپا •

 
 

 

موارد استفاده 
براي ضد عفوني و تميز كردن تجهيزات پزشكي و تمام سطوح محوطه هاي بيمارستاني مصرف مي شود. بر ترالين 

 براي استفاده در جاهايي با سخت گيري هاي ترالين خالف ديگر ضدعفوني كننده هاي  با بوي ناخوشايند، محلول
 نوزادان و انكوباتورها) كه در عين حال بايد كمترين مزاحمت و ICU, CCUمخصوص بهداشتي(نظير بخشهاي 

 همچنين مي تواند در ترالين دردسر را براي مصرف كننده،  پرسنل و بيماران فراهم كند ايده آل است. محلول
مصارف حساس و مهم  ديگري نظير سالنهاي توليد صنايع دارويي و آرايشي بكار رود. اين فراورده فاقد هرگونه 

اثرات خورندگي ميباشد.  
   

طريقه مصرف  
 را تهيه نماييد. با يك پارچه تميز يا تي آغشته  به محلول رقيق شده سطوح مورد نظر(مانند  ترالين غلظت مورد نيازاز محلولاطالعات جدول زيربر اساس 

سطح وسايل و يا كف) را كامال مرطوب كنيد. دقت كنيد كه تمام قسمت ها با محلول پوشش داده شده باشند. براي ضد عفوني قطعات دستگاه ها در واحد 
هاي توليدي، محلول رقيق شده را روي سطح مورد نظراسپري كنيد. پس از سپري شدن زمان الزم با آب خوب آبكشي نماييد.                                               

چون محلول ترالين داراي اجزاي فعال كاتيوني است، ممكن است مخلوط كردن اين فرآورده با پاك كننده ها ويا شوينده ها، آثارضد ميكروبي آنرا تحت 
 تاثير قرار دهد و مشكالتي را در مصرف ايجاد نمايد. در اين باره لطفا اطالعات الزم را از كمپاني سازنده و يا شركت آيريا برنا كسب كنيد . 

خواص ميكروبيولوژيك  
، )MRSAلوك اورئوس (  بر روي باكتري ها (از جمله باسيل توبركلوز)، قارچها، اشكال مقاوم شده استافيترالين

 ) ، روتاويروس ها و آدنوويروس ها موثر است .  HIV، ويروس ايدز (Bويروس هپاتيت 

توجه: بهترين زمان مصرف از محلول رقيق شده 
 ساعت پس از آماده كردن آن ميباشد. 24تا 

 

  (در مورد محلول غليظ) موارد احتياط
محلول ميتواند ايجاد ■ بلع فر آورده خطر ناك مي باشد.  ■

در صورت تماس محلول با چشم بالفاصله ■سوختگي نمايد. 
با آب فراوان   شستشو داده و به مركز درماني مراجعه 

  از لباس , دستكش و عينك محافظ استفاده شود. ■كنيد.  
در صورت وقوع هر اتفاق و يا احساس نا خوشايند بال ■

فاصله به مركز درماني مراجعه كنيد( در صورت امكان 
برچسب فرآورده را نشان دهيد).   
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DGHM 
 ميليليتر آب حل كنيد. 980 ميلي ليتراز كنسانتره را در 20درصد 2روش صحيح رقيق كردن: براي تهيه غلظت 

 Manufacturer 
Schülke & Mayr GmbH. 
22840 Norderstedt, Hamburg, Germany 
Phone: +49-40 / 521 00-0 
Fax:     +49-40 / 521 00-318 
www.schuelke-mayr.com 
mail@schuelke-mayr.com  

نماينده اردبيل: 
شركت آركــا بهپـــــــــويان 

اردبيل-ميدان شريعتي-خيابان خامنه اي-كوچه 
 6 واحد –شهيد اسماعيل فتحي-ساختمان سهند 

 09145293979 و 045-33238295تلفن: 
  
  

 

 در صورت نياز  به هرگونه اطالعات بيشتر با واحد علمي شركت تماس حاصل نمائيد.

 و آلمان،  RKI, DGHM داراي تائيديه از اتحاديه اروپا،
مجوز واردات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 22/06/84/ك مورخ 11755/7به شماره 
  

 


