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Made in  Spain

SANITAS FORTE VET 
Didecyl dimethyl ammonium chloride: 10%, Glutaraldehyde: 14%

Broad spectrum disinfectant
The efficiency you need



گروه دارویی: ضدعفونی کننده
شکل دارویی:  محلول آبی رنگ

ترکیب :  گلوتارآلدئید                             %14
               دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید  %10

مکانیسم اثر 
دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید از خانواده آمونیوم چهار ظرفیتی بوده و به علت فقدان 
حلقه بنزنی نسبت به سایر ترکیبات این گروه پایدارتر است. این ترکیب با تاثیر بر دیواره 
سلولی باعث رسوب سیتوپالسم شده و همچنین ورود آلدئید ها را به سلول میکروارگانیسم 
سنتز  در  اختالل  موجب  محصول  این  در  موجود  آلدئیدی  ترکیبات  کند.  می  تسهیل 
DNA  و RNA سلول میکروارگانیسم شده و باعث کواگوالسیون و تخریب پروتئین 

میکروارگانیسم ها می گردد.  
این محصول به عنوان ضدعفونی کننده وسیع الطیف و بسیار قوی با ماندگاری بیش از 
چندین هفته جهت نابودی انواع ویروس ها، قارچ ها، باکتری ها و اسپورها طراحی شده است. 
فرموالسیون ویژه این ترکیب بر پایه گلوتارآلدئید و آمونیوم چهارتایی با اثرات سینرژیسم 
می باشد و به جای ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی موجود در ترکیبات مشابه، حاوی ماده 
دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید از نسل چهارم ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی بوده که 
باعث افزایش قدرت ضدعفونی و ماندگاری این محصول نسبت به ترکیبات مشابه دیگر 

گردیده است. 
گلوتارآلدئید ترکیبی قوی تر از فرمالین که قابلیت ترکیب و اتصال به پروتئین ها و اسیدهای 
نوکلوئیک میکروارگانیسم ها را دارد و باعث انعقاد پروتئین ها و تغییر ژنوم آنها و در نهایت 
نابودی باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها می شود. از طرف دیگر ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی 
با تجزیه غشاء فسفولیپیدی سلول باعث نشت محتویات سلول و افزایش نفوذپذیری 

گلوتارآلدئید به درون سلول و نهایتا مرگ آن می شود.

ویژگی های این محصول
در  حتی  گذاری  اثر  و  باال  نفوذ  قدرت   
حضور مواد آلی )بدلیل اثر سینژیستی ترکیبات 
گلوتارآلدئید و آمونیوم چهار ظرفیتی و همچنین 
عملکرد سورفکتــــانت های موجود در این 

ضدعفونی کننده(
 پایداری و عمر قفسه ای طوالنی آن )3 سال(

 طیف اثر گسترده بر علیه ویروس ها، باکتری ها، 
قارچ ها و اسپورها

طیف اثر
طیف  بروی   SANITAS FORTE VET

و  قارچ ها  ویروس ها،  باکتری ها،  از  وسیعی 
نیوکاسل،  بیماری های  عوامل  شامل  اسپور ها 
طاعون  آنفوالنزا،  عفونی،  الرنگوتراکئیت 
گاوی، تب برفکی، رینوتراکئیت عفونی گاوان، 
پسیتاکوزیس،  پاسترولوز،  باسیلوزیس،  کلی 
سالمونلوزیس، اورنیتوزیس، لپتوسپیروزیس و 

سایر بیمار های دام و طیور موثر می باشد.

ZOTAL
L A B O R A T O R I O SSANITAS FORTE VET 

آمونیوم 4 ظرفیتی + گلوتارآلدئید

ها



روش مصرف 
این ضدعفونی پس از رقیق شدن در آب جهت تمیز کردن سطوح خارجی، اسپری، مه پاشی سرد 

و مه پاشی گرم )ترموفاگینگ( مورد استفاده قرار می گیرد.
  ضدعفونی عادی : غلظت بین  1/400 تا 1/300 ) 30-25 میلی لیتر برای هر 10 لیتر آب (

  ضدعفونی نرمال : غلظت 1/250 ) 40 میلی لیتر برای هر 10 لیتر آب(
  ضدعفونی قوی: غلظت 1/150 تا 1/100 ) 100-70 میلی لیتر برای هر 10 لیتر آب(

  ضدعفونی هوایی: 1/200 ) 50 میلی لیتر برای هر 10 لیتر آب(
  وسایل: 1/200 ) 50 میلی لیتر برای هر 10 لیتر آب(

  تجهیزات حمل و نقل: 1/200 ) 50 میلی لیتر برای هر 10 لیتر آب(
  مه پاشی گرم: 1/3 تا 1/5 ) یک لیتر در 3 تا 5 لیتر آب جهت ضدعفونی حدود 1000 متر مکعب (

 حوضچه های ورودی: غلظت 100/. 1 جهت نقاط بدون منفذ 100 میلی لیتر از محلول رقیق شده 
برای هر متر مربع و جهت نقاط منفذدار 300 میلی لیتر از محلول رقیق شده برای هر متر مربع

 ضدعفونی تخم مرغ های نطفه دار در هچری: جهت غوطه ورسازی غلظت 0/3 تا 0/5 
درصد به مدت 4 تا 5 دقیقه و در صورت مه پاشی گرم غلظت 1/3 تا 1/5 برای 1000 متر 

مکعب.

موارد هشدار
 هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید و از 

تنفس بخارات و اسپری آن بپرهیزید.
 در موارد تماس با چشم، با آب تمیز شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید.

 آشامیدن آن خطرناک است و در صورت تماس با پوست سوزاننده بوده و 
حساسیت ایجاد می کند.

 دور از منابع آب، غذا و دامها نگهداری شود.
 در محیط های با تهویه مناسب استفاده کنید.

موارد منع مصرف: ندارد
بسته بندی: 5 لیتری

سازنده: کمپانی زوتال اسپانیا
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موارد مصرف
 ضدعفونی هچری ها و تخم مرغ های نطفه دار در کارخانه های جوجه کشی 

 ضدعفونی سالن های مرغداری، قفس ها و لوازم مرغداری ها ) آبخوری ها و دانخوری ها(
 ضدعفـــونی کامیــون های حمل و نقل، حوضچه های ضدعفونی کننده در درون مزارع 

و سالن های مرغداری
 ضدعفونی جایگاه نگهداری دام ها، زایشگاه ها و گوساله دانی، بیمارستان های دامپزشکی و 

کشتارگاه ها
 ضدعفونی حوضچه های ورودی وسایل نقلیه و حوضچه های عبور دام

 ضدعفونی تمام سطوح، کفپوش ها، چکمه ها و....
 می توان این محصول را در حضور حیوانات جهت ضد عفونی سطوح  بصورت اسپری و یا 

تمیز نمودن مورد استفاده قرار داد بشرطی که از اسپری مستقیم بروی آنها پرهیز گردد.



توزیع انحصاري
تهران، بزرگـراه چمران، نرسيـده به
ميدان توحيد، باقرخان غربي،  پالك 101
واحـــد 6، كدپــستي1441715613
تلفن: 54 52 93 66 - 46 18 59 66

نمابر: 64 20 59 66

www.parsianpakhsh.com
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SANITAS FORTE VET 
آمونیوم 4 ظرفیتی + گلوتارآلدئید


