
التع��ف �مصحح Umasil القائم ع� النانو مناسب للمرا�ز الصح�ة محال�ل مط�رة

� ماء دل، کحول ايزو�رو��ل، جلســـــــــــــــــــــــــ��ن، ال�و��ل� � � � المکونات:
غل�كول، جس�مات النانو

     عالوة ع� ذلك ، فإن هذە الجســـــــــــ�مات المعدن�ة النان��ة ذات 
� �أ�عادها الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ�ة ال� تقل عن 10 نانوم� تحتل ت�جان ف�وس � ��

كورونا وتعيق التصاق التاج الناتج.

ُ     �مكن أن يتل� معقم Umasil الســائل ذو أساس الفضـــة النانویة �
تصـدیقا من مختبر علم األحیاء الدقیقة بجامعة شھید بھشـتي في عام ً

2015 ومختبر شریك آخر تابع لوزارة الصـحة في عام 2019.شركة 

FSI ھي واحدة من الشــــركات الرائدة في إنتاج المطھرات المنزلیة 

المصنوعة من الفضة النانو.

� � �     �كة FSI � واحدة من ال��ات الــــــــــــرائدة � إنتاج المط�ـــــــــــــرات � �
الم�ل�ة المصنوعة من الفضة النانو.��

�
�     �حتوي هذا الســــــــــــــــائل ع� ج��ئات نانو-فضـــــــــــــــــ�ة ، و�تغلغل � 

�السـ�ت��الزم الف�و� و�ســ�ب تخ� الســ�ت��الزم الف�و� و���ط � �� �
أ�شطته.

ُ      �مكن أن يتل� معقم Umasil الســائل ذو أساس الفضــة النانویة �
تصـدیقا من مختبر علم األحیاء الدقیقة بجامعة شھید بھشـتي في عام ً

2015 ومختبر شریك آخرتابع لوزارة الصحة في عام 2019.

     من الجدير �الذكر أنه تم اســــــــتخدام م��ــــج من مكونات مختلفة 
من الت�ار الم�دد إل�مال ســـوائل Umasil الموجودة في الید والسطح. �

تتنوع كمیة الفضــة النانویة المســـتخدمة في منظفات الید ومنظفات 

األسطح.

��      إن تأث� المعادن النان��ة هو إ� حد أن الفضــة النان��ة � حال�ا � �
�أحد المكونات األساس�ة لألدو�ة المضــــــــــــــــادة ل�وف�د -19 � ال�لدان 

المتقدمة.

    �عد استخدام معقمات ال�د لتنظ�ف األسطح اخت�ار�ا تماما ، ��

ول�ن �ال�س�ة ل�ف األسطح ع� المدى الط��ل ، يتم تصم�م 
� �و�نتاج منتجات خاصة �ش�ل اح�ا�.�
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�ضع حفنة من المنتج ب�د مقوسة تغ� 
جميع األسطح.

فرك ال�دين �کف ال�د

ال�ف األ�من فوق الظـــــ�ر األ�ســــر �أصـــابع 

م�شا�كة و�العكس 

ال�ف إ� ال�ف مع �شا�ك األصابع

��فرك دورا� ، للخلف ولألمام �أصابع ال�د� �ال�م� المشدودة � راحة ال�د ال��ى�
 و�العكس

�مجرد الجفاف، �د�ك �أمان


