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 نامه به سردبیر

  
  طراحی، ساخت و بومی سازي پاك کننده و ضد عفونی کننده ابزار پزشکی و 

  سطوح بیمارستانی

  *دکتر اصغر صادق آبادي
  

هاي افزایش عفونت ،باشندها و مراکز درمانی کشور با آن مواجه مییکی از مسائل مهم و عمده که در حال حاضر بیمارستان
ها اسپور باکتري ،هاقارچ ،هااي از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتريعفونی کننده و گند زدا دستهمواد ضد . بیمارستانی است

مین سالمتی بسیار ضروري است و از أاستفاده از این مواد براي ت. کنندبرند یا از رشد آنها جلوگیري میها آنها را از بین میو ویروس
ها و سقوط ارزش پول ملی و گران با توجه به اعمال تحریم. باشدهاي مسري میبه خصوص بیماري هاعوامل مهم پیشگیري از بیماري

اینجانب شروع به مطالعه و تحقیق در زمینه تولید داخل ماده گند زدا و ضد عفونی کننده  ،شدن محصوالت وارداتی استراتژیک
  . شبختانه موفق به فرموالسیون این ماده با کارایی باال شدماین مواد وارداتی را براي کشور حل نمایم و خو ءنمودم تا خال

  

    
  ـ عالمت خطر بیولوژیکی2تصویر   ـ شستشوي ابزار جراحی با محلول گندزدا1تصویر 
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99  ... استفاده از الرو درمانی و مهندسی بافت براي ـ دکتر اصغر صادق آبادي

  
هاي عمل، نام گذاري شده و براي تمیز سازي و ضد عفونی انواع سطوح، دیوارها، تجهیزات اتاق Kimiamed 50 Aماده مذکور 

ICU ،CCUماده طراحی شده . شودها همچنین تجهیزات دندان پزشکی استفاده میها، وسایل حمل و نقل بیماران، درمانگاه، حمام
 هاي رایجباشد و با انواع مواد شامل فوالدهاي زنگ نزن، کروم و برنج، پالستیکبدون فرم آلدئید و فنل و سازگار با محیط زیست می

)PET, PVC, ABS, PE, PVC( اي در مراکز پزشکی، درمانی و آزمایشگاهی محصول فوق کاربرد گسترده. پلی آمید سازگار است و
و  HIV ویروسهمچنین ضد باکتري، ضد قارچ و ضد . کندها را به راحتی پاك میهاي ناشی از خون و پروتئیندارد و حتی آلودگی

هاست که از محصولی غربی موسوم ز پزشکی و درمانی کشور سالدر حال حاضر مراک. باشدهپاتیت است و داراي بوي خوبی نیز می
آماده  این ماده. تر استول از لحاظ کارایی با نمونه خارجی برابر ولی قیمت آن پایینـاین محص. کننداستفاده می Deconexبه 

ز داخلی، ایران از وارد کننده به با تولید داخل این محصول مهم، عالوه بر رفع نیا. تجاري سازي براي مصرف داخل و صادرات است
   .صادر کننده این محصول تبدیل خواهد شد

   
  


