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  فرموالسیون محلول هندراب
 

و تحت نظر پزشک متخصص در بیمارستان ها  به منظور سهولت دسترسی به محلول هاي بهداشت دست
دو با پایه  الکلی Hand rub جهت تولید  محلولهاي مطالعات  سازمان بهداشت جهانی  ر اساسبداروساز 

  ارسال می شود: جهت بهره برداري  فرموالسیون ذیل
 
Ø ) 1فرموالسیون: ( 

ن پر اکسید هیدروژ و   v/v%45/1، گلیسرول 1v/v %80منظور آماده نمودن غلظت نهایی اتانول ه ب
125/0%v/v  : به طریق ذیل عمل نمایید 

  تعیین شده بریزید :  میلی لیتري  مدرج از مواد یاد شده در ذیل مطابق با مقادیر 1000 در یک فالسک

 میلی لیتر . v/v 3/833    %96اتانول  .1

 میلی لیتر . 7/41،    %3ن پر اکسید هیدروژ .2

 میلی لیتر .5/14،   %98گلیسرول  .3

یده سرد شده و یا آب مقطر میلی لیتر آب جوش 1000در فالسک  مذکوربه مقادیر فوق الذکر تا حجم  .4
 بیفزایید و به آرامی تکان داده تا بخوبی مخلوط گردند .

 
Ø ) 2فرموالسیون : ( 

ن پراکسید و هیدروژ   v/v%45/1، گلیسرول v/v %75منظور آماده نمودن غلظت نهایی ایزوپروپیل الکل ه ب
125/0%v/v   : به طریق ذیل عمل نمایید  

  مدرج از مواد یاد شده در ذیل مطابق با مقادیرتعیین شده بریزید :   میلی لیتري 1000در یک فالسک 

 میلی لیتر .5/751،   %8/99ایزوپروپیل الکل با درجه خلوص  .1

 میلی لیتر . 7/41،    %3ن پر اکسید هیدروژ .2

                                                           
١ Percentage of volume (= ml/100 ml, abbreviated % v/v) 
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 میلی لیتر .5/14،   %98گلیسرول  .3

میلی  1000سرد شده و یا آب مقطر تا حجم  در یک فالسک مدرج به  مقادیر فوق الذکر آب جوشیده .4
 لیتر بیفزایید وبه آرامی تکان داده تا بخوبی مخلوط گردند .

Ø  در صورتی که ظروف یکبار مصرف نمی باشد ، بمنظور پر کردن مطلوب مجدد ظروف الزامیست مراحل
   :ذیل رعایت گردد

  ظروف خالی را بخوبی با استفاده از پودر شوینده و آب بشوئید . .1
در صورت مقاوم بودن ظروف به حرارت روش ارحج ضد عفونی در ابتدا  اتو کالو وسپس  .2

  جوشانیدن ود ر نهایت ضدعفونی شیمیایی  محسوب می شود.
دقیقه در محلول حاوي کلرین با غلظت  15منظور ضدعفونی شیمیایی  ظروف را به مدت ه ب .3

1000ppm  . خیس نمایید  
  ظروف کامالً خشک شوند .پس از ضد عفونی ،  اجازه دهید  .4
  از افزودن محلول به ظروف نیمه پرحاوي محلول  بپرهیزید .  .5

 


