
 

 : گندزداهای سطوح 1پیوست 

  کنید.   فادهتپایه کلر یا بر پایه الکیل اسب با از یک ماده گندزدایی مناس .1

ی شوید. از تماس   .2  سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئ 
  کافی

 دقیقه رعایت گردد.  60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها  .3
 کات عمویمن

 مواد گندزدا و ضدعفویی بر پایه الکل دارای مجوز  .1

 مواد گندزدا و ضدعفویی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم  .2

 مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن  .3

 سفیدکننده  .4

 مواد گندزدا

ی بردن ویروس .1 )اتانول(  درصد  70ها موثر است. اتیل الکل  الکل برای از بئر

ده اس ایزوپروپیل  طورکیل از الکل ت و بهیک میکروب کش با طیف گسیر

تماس در طوح کوچک س دست و یا  ت. الکل اغلب برای گندزدایی بهیر اس

 شود. با دست استفاده یم

کوچک   بهدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح .2

 گردد. محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده یم

ی از خطر برق در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به .3    منظور جلوگیر
ی

گرفتگ

 درنظر گرفته شود. 

 گندزداها باید با آب رسد یا معمویل تهیه گردد .  .4

کارایی محلول پس از )محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود  .5

  (یابد. ساعت کاهش یم 24گذشت 

یکبار  ها و استفاده از ماسکامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست .6

 رصف م

و  نکات مهم در خصوص موادگندزدا 
 مجوز الکل دارایدعفویی بر پایه ض

ی بردن وثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سگندزدایی قوی و م .1 دیم در از بئر

ی، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتر  باکیر

فعال یم  شود. توسط مواد آیل،  غیر

 فیدکنندهگندزداها و س .2
ی

، با (تماس دقیقه زمان 60تا  10با )های خانگ

س اسیر طور گس و به هزینه کم ت و برای گندزدایی سطوح در ده در دسیر

 شود. مراکز درمایی توصیه یم

یس را تنف ت و مجاریها غشاهای مخایط، پوسفیدکنندهبا این حال س .3

ایر راحتر با س تحریک یم کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه یم شوند و به

ها باید با یدکنندهدهند. بنابر این سفان یممیایی واکنش نشیمواد ش

 احتیاط مرصف گردند. 

ان رقیقاستفاده نادرست از س .4 ی سازی  فیدکننده از جمله عدم رعایت میر

برای گندزدا کاهش  میتواند اثرات آن را  (قوی تر و ضعیف تر)شده  توصیه

  دی یبدهد و باعث آس
ی

 گردد. دگ

 کات مهم در خصوص سفیدکنندهن



وری ضی  ستفاده از سفیدکننده رقیق شده  رعایت موارد زیر برای تهیه و ا .5

 است: 

 شود.  توصیه یم محافظت برایو دستکش  تفاده از ماسکاس .6

و  های با تهویه مناسب مخلوط نمودهمحلولهای سفیدکننده در محل .7

 استفاده گردد. 

هیپوکلریت  آب گرم باعث تجزیه)د مخلوط گردد سفیدکننده با آب رس  .8

  (نمایدگردد و آن را ناکارآمد یمسدیم یم

 همراه سایر مواد ش ها بهدکنندهفیکار بردن س  از به .9
ی

اجتناب  وینده خانگ
های شیمیایی تواند باعث واکنشداده و یم گردد زیرا کارایی آن را کاهش

خطرناک شود. گازهای سیم در هنگام مخلوط کردن سفیدکننده با مواد 
یکردن توالت استفاده یمی مانند مو دشوینده اسی ود، شادی که برای تمیر

د باعث مرگ یا جراحت گردد. درصورت توانیم این گاز  تولید یم گردد و 
فید کننده تفاده از سسفاده نمایید و قبل از اتاسوینده ش لزوم ابتدا از مواد 

، کامال با آب بشویید.   برای گندزدایی
 در فلزات یمسفیدکننده .10

ی
شده  رنگ گردند و به سطوحها موجب خوردگ

 زنند. صدمه یم

از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفیدکننده به چشم وارد گردد  .11

دقیقه با آب شسته و با یک پزشک مشورت  15بالفاصله باید به مدت 

  گردد. 

د گاز نشده وقتر در معرض نور خور شید قرار یم سفید کننده رقیق .12 گیر

دور از ها باید در مکان خنک و سیم آزاد یم نماید؛ بنابراین سفید کننده

س کودکان قرار داده شوند.    نور خورشید و دور از دسیر

اگر از سفید کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه  .13

-سازی قید شود و محلول تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاری    خ رقیق

بریزید. مواد آیل  ساعت دور  24شده بال استفاده را بعد از  های تهیه

فعالموجب   گردد، بنابراین ابتدا سطوحها یمشدن سفیدکننده غیر

ی  سفیدکننده  شده و قبل از گندزدایی با ماده آغشته به مواد آیل باید تمیر

  عاری از مواد آیل گردد. 

شده را باید دور از نور خورشید و درصورت امکاندر  سفید کننده رقیق .14
س کودکان نگهداری گرد ه رنگ و دور از دسیر  د. ظروف تیر

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 راهنمای غلظت و مرصف هیپوکلریت سدیم  -1جدول 

 حاوی هیپوکلریت سفمحلول اولیه: عمده محلولهای س
ی

کلر قابل    (ppm 50000) د معادل درص 5دیم یدکننده خانگ
س    دسیر

سفیدکننده  سمتق 1شود ا ستفاده از در صد تو صیه یم 5از هیپوکلریت سدیم  100: 1محلول تو صیه شده: محلول 

   (برای گندزدایی سطوح 100: 1محلول )کیسی   قسمت آب رسد لوله 99به 

 سبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید. برای دستیایی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، ن

س بعد از رقیقکلر قابل دس ، کلر قابل 100: 1دیم یک محلول درصد هیپوکلریت س 5فیدکننده حاوی سازی: برای س یر
س در حدود    . یی یی ام خواهد بود  500درصد یا  0/ 05دسیر

ند شد  تا رقت اویر تهیه خواهاز هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفمحلولهای سفید کننده شامل غلظت های دیگر 
  . موردنظر حاصل گردد 

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:  

متخلخل: بیشیر یا مساوی ده دقیقه توصیه یم •  . گردد سطوح غیر

ِ )ود شیه یمدقیقه توص 30کردن اقالم: زمان تماس   ور  گندزدایی از طریق غوطه •
ها،دستمال، لباس، برای یر

  (دستکش و نظایر آن

ی گردد نکته:   . سطوح باید از مواد آیل تمیر

  

 


