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 ثَ آة ّ کٌدیه شیتو ّ کزدٍ دفبظت ُب شَیش ططخ اس 

 .شْدیه پبک یلک گذاشتي جب ثدّى ططْح اس یرادت

 ٌکَیا لیدل ثَ ّ ثْدٍ آطبى کبرثزد یدارا 

 ثَ یبسیً گذارد یًو یچب ثز یلک یجب

 طیهذ ثب طبسگبر يیُوچٌ ًداردّ شظتشْ

 .اطت

 ًدارد کزدى قیرق ثَ یبسیً: هصزف آهبدٍ

 دّع يیکبث یثزا آل دٍیا    لیاطت -زآالتیش یثزا رّسهزٍ تْاى یه 

 .کزد اطتفبدٍ ُب گلض یپلکظ ّ
 یهتز یطبًت 02- 02 فبصلَ ثب را هذصْل يیا

 صْرت ثَ را یثطز کَ کَیطْر ّ ططخ اس

 . دیکٌ یاطپز دیا داشتَ ًگَ یعوْد
  َهذصْل يیا دیاط ّجْد عدم لیدل ث 

 .جبشدیه هٌبطت دیاط ثَ دظبص هْاد یثزا
 ّ ًزم یا پبرچَ دطتوبل ثب بی آشپشخبًَ دطتوبل ثب

 خشک تب دیکٌ صجز ّ دیکٌ خشک را ططخ خشک

 جَیًت ثَ یبثیدطت یثزا.دیزیثگ دّع فْرا ّ شْد

 هٌظن ثطْر را هذصْل يیا  یهبًدگبر ّ ثِتز

 يیا ثب کَ یططذ اگز .کزد اطتفبدٍ تْاى یه

 ثبشد ییُب لکَ یدارا ٌُْس شدٍ پبک هذصْل

 FILAVIA هذصْل اس اطتفبدٍ ثب اثتدا دیثب

BANGO شْد پبک. 

  یبسیً شْد اطتفبدٍ رّسهزٍ ثصْرت اگز 

 یُب کٌٌدٍ پبک ّ ُب ثز لکَ اس اطتفبدٍ ثَ

 .ثبشد یًو گزید

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شَیش  

 کییهْسا  

 کیطزاه 

 ُب ٌَیآ 

 

 مزایا طریقو مصرف موارد مصرف

 تستو تنذی

 ییتب 12 کبرتي: یثطز طز ثب ُوزاٍ یتزیل یلیه 500 یُب  یثطز

 

 ىشذارىا

 دّر اس دطتزص اطفبل

 اس اطتفبدٍ در هذیط پزاکٌدٍ ًشْد. ثعد

 دما 
 درجَ طبًتیگزاد 30درجَ تب  5دهبی ًگِداری: اس 

درجَ ثز رّی ططْح اعوبل  30تب  5هْاد ثبید در دهبی ثیي 

 شْد.

 محتوا

 %5 اس کٌتز یًْی زیغ فبکتبًت طْر

 مشخصات فنی

  عیهب: دبلت

 شفبف ّ رًگ یث: رًگ

 نیهال الکل: ثْ

 kg/liter 0.998: یچگبل

pH 10.5 

ایي اطالعبت ًتیجَ تذقیقبت تکٌیکی ثَ رّس شدٍ اطت کَ 

در آسهتیشگبٍ اًجبم ّ تظت شدٍ اطت.ثب ایي ّجْد ُز 

پیشٌِبدی ُویشَ ثَ آًبلیش هٌبطت ّ تظت ّ ًظبرت ادتیبج 

دارد. ُیچ گًَْ هظئْلیتی ثزای اطتفبدٍ ًبدرطت 

 .پذیزفتَ ًیظتهذصْالت 

 

 ترچسة
 یًو خطزًبک هذصْالت جشّ ٌکَیا لیدل ثَ هذصْل يیا

 .ظتیً یوٌیا ّ خطز ثزچظت ی دارا ثبشد
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