
 با مواد خانگی بدن و  سطوحموثر ضد عفونی کننده ماده  3تولید روش 

 فرموالسیون به صورت ضروروی با توجه به شیوع کرونا تهیه گردیده است  سه این 

رل اسپری  بدن استفاده نشود و نیز روی وسایل مندقت داشته باشید که فرمولی که برای سطوح می باشد برای 

   طوح مانند کاشی، راه پله، نرده ها و از این قبیل می باشد و صرفا جهت تمیز کردن و ضدعفونی کردن س نگردد 

 برای سطوح: 1فرمول شماره 

 اولیه و توصیف آن: ادهم

 عمولی موجود در بازار است .سفید کننده م ،  ماده اولیه این ضدعفونی کننده

تولید می گردد که یک ضدعفونی کننده قوی است. ترکیب  در کارخانه های پتروشیمی ماده ای به نام آب ژاول 

و  که ماده موثره این محلول است  NaClO به فرمول شیمیایی م شامل آب، هیپوکلریت سدینسبی این جسم 

می باشد. که به دلیل ناپایداری آن مقداری سدیم هیدروکسید  NaClم کلراید یا نمک معمولی به فرمول سدی

NaOH  وده می شود تا پایدار شود و به همین دلیل دارای خاصیت قلیایی شدید است. به آن افز 

 یا سفید کننده    وایتكس   :نام عمومی

 سفید کننده ، بلیچ         :نام تجاری

 (Sodium Hypochlorite)هیپو کلریت سدیم  :نام علمی

 آنتی فرمین، اکسید کلرید سدیم، اکسی کلرید سدیم    :سایر اسامی

  سفید  مایع آن به فارسی در که ژاول  آبشود، ، به عنوان سفید کننده استفاده می  که است ن ماده ای تریرایج  

و نیز آنتی   ت بعنوان یک ماده سفید کننده قوی ه شده اس شناخت وایتكس گفته می شود و با نام تجاری کننده

 ا به سرعت نابود کند.باکتریال قوی کاربرد دارد و قادر است انواع قارچ، باکتری و ویروس ر

و اکنون نیز در بخش هایی   ستشوی زخم های عفونی استفاده می شده است حتی برای شس  از این ماده در قدیم 

وثرترین ضدعفونی و استریل کننده استفاده می  ملحفه و لباس ها و ادوات بیمارستانی بعنوان م  تشویمانند شس 

 شود.

سفید  ر فعال می باشد که تولید کنندگان تجاری  درصد کل  15ژاولی که در پتروشیمی ها تولید می شود حاوی  آب  

درصد کلر    5ولی که شما از فروشگاه ها تهیه می کنید حاوی  یق می کنند و محصه برابر با آب رقسکننده آن را تا  

 درصد ماده موثره می باشد. 5فعال یا بعبارتی 



 

 حلول ضدعفونی کننده سطوح بسازیم. جگونه م 

برای تهیه محلول ضد عفونی کننده سطوح کافی است که محلو.ل تجاری که از فر     وش کار بسیار ساده است ر

برابر با اب معمولی رقیق کند و توسط سم پاسهای پمپ دار دستی مانند  15ها خریداری می نمایید را تا وشگاه 

 آنچه در شكل مشاهده می کنید روی سطوح اسپری کنید.

 برابر رقیق کنید.. 20و بوی آن شما را آزار می دهد آن تا   چنانچه برای سطوح داخلی منزل استفاده می کنید 

 

 

  

 موارد ایمنی: 

 .بشویید  یزی کامل با اب را تا اطمینان از تم ه در صورت تماس با بدن آن ناحی -

ایجاد حساسیت می کند و به همین دلیل این محلول برای بدن مناسب نمی باشد و در بیماران تنفسی  -

 اگر بیمار تنفسی در منزل دارید قبل از ضد عفونی کردن وی را به مكانی با هوای ازاد منتقل نمایید.

 . این محلول قابل آشامیدن و استفاده برای بدن نیست  -



 م با اب فراوان بشویید و به چشم پزشک مراجعه نمایید.ماس با چش در صورت ت -

تولید گاز سمی کلر می  مخلوط نكنید چون باعث  هیچ گاه این محلول را با اسیدها مانند جوهر نمک -

 شود.

 العه نمایید و نكات ایمنی را رعایت کنید.قبل از استفاده برگه اطالعات ایمنی آب ژاول را مط -

 : 2ول شماره محل

بر پایه الكل می باشد و برای ضد عفونی کردن سطوح و بدن مناسب است و نیز می توانید  2محلول شماره 

 لوازم منزل و قسمت های داخلی اتوموبیل را ضد عفونی کنید. با دستمال آغشته به آن 

می    C2H5OHمورد استفاده در این فرموالسیون اتانول یا همان الكل اتیلیک به فرمول شیمیایی  الكل 

 باشد.

 كنید. دقت داشته باشید از متانول استفاده ن

موجود  نول خالص و طبی و نیز اتانول تقلیبی ااتانول موجود در بازار به دو صورت اتهمان اتیلیک یا  لالك

ل تقلیبی حاوی موادی است که رنگ آن را تغییر می دهد و به دلیل ایجاد مزه شدیدا تلخ باعث  است . اتانو

 می شود تا قابلیت اشامیدن توسط افراد الكلی را نداشته باشد.

 درج شده است. 96معموال روی بطری این الكل ها عدد 

 

 شكل راست و الكل طبی شكل سمت چپ  اتانول تقلیبی



 درصد حجمی الكل در مخلوط می باشد.باشد عبارت از  90و یا ممكن است   96عدد درج شده که 

می باشد از این روی   70بهترین درصد الكل که باالترین خاصیت باکتری کشی را دارد با درصد حجمی 

 بایستی این الكل را با آب رقیق کنید.

 ده کنید. ل الكل طبی و تقلیبی می توانید استفادر هر صورت از هر دو مد 

میلی لیتر آب بیفزایید و چنانچه الكل شما   285درجه الكلی است به ازای هر لیتر آن  90چنانچه الكل شما 

 میلی لیتر آب بیفزایید.  370است به ازای هر لیتر آن  96

یست  موالسیون های تجاری مقدار کمی ترکیبات فنول نیز افزوده می شود که قطعا در دسترس شما ندر فر

 اما از کیفیت محصولتان نمی کاهد.

نرمی برای پوست افزوده می شود  الكل برای ایجاد خاصیت    بعالوه در فرموالسیون های تجاری مقداری پروپیل 

 د و به مخلوط بیفزایید.که شما م یتوانید از مقداری گلسیرین استفاده کنی

نید  در برخی از فرموالسیون ها مقدار کمی شوینده تجاری مانند تگزاپون موجود است که شما می توابعالوه 

 . ن بیفزایید در صورت تمایل مقدار کمی مایع شستشوی دست به مخلوطتا

 بدن و سطوح استفاده کنید.مخلوط را در یک بطری اسپری بریزید و با خیال راحت برای 

 نكات ایمنی:

 این مخلوط قابلیت آشامیدن ندارد -

 مخلوط آتش گیر است و از اسپری کردن آن روی شعله خود داری کنید.  -

 

 : 3محلول شماره 

 محلول رقیق آب اکسیژنه می باشد.  3محلول شماره 

استفاده   سفیدکننده اکسنده متداول است که به عنوان یک H2O2 اکسیژنهآب یا هیدروژن پراکسید 

شوند بكار میرود.  و معدنی که موجب فاسد شدن آب استخر می مواد آلی شود.آب اکسیژنه برای حذفمی

است )پراکسیدها ترکیباتی هستند که دارای یک پیوند یگانه  پراکسید  ترینهیدروژن پراکسید ساده 

باشد و با زحمت زیاد  است که کمی آبی رنگ می  مایع      ن هستند(. آب اکسیژنه خالصاکسیژ-اکسیژن

شود  ها به اسم آب اکسیژنه رقیق فروخته میای که در داروخانه توان آن را تهیه نمود. آب اکسیژنهمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF


بو است، مزه  بی رنگ وآن آب اکسیژنه است، مانند آب بی  ۳محلولی است از آب اکسیژنه در آب که %

 .ای قوی استتلخی دارد و کمی اسیدی است. این مایع اکسیدکننده 

ز این قبیل ،  اب اکسیژنه کاربردهای فراوانی مانند سفید کننده در صنایع مختلف مانند کاغذ و پارچه و ا

 کننده در پزشكی کاربرد دارد. و بعنوان صدعفونی ضدعفونی کردن اب استخر 

محلول با این  .درصد تهیه می شود 3ننده در پزشكی به فرم محلول یک و نیم تا بعنوان صدعفونی ک

 غلظت در داروخانه ها بعنوان دهان شویه برای عفونت های دندان و پس از جراحی دندان تجویز می شود

اگر محلول یک درصد این جسم را تهیه کنید قابلیت ضدعفونی کردن سطوح و نیز دست را دارد اما  

 بدن استفاده کنید. برای  2مراقب باشید که در درجه اول با محلول الكلی یعنی فرموالسیون شماره 

افراد با پوست حساس از این جسم برای دست استفاده نكنند و در صورت استفاده دستان خود را اب  

 بكشید.

ست چون  یا همان وایتكس ا  1چنانچه این محلول برای سطوح استفاده شود، بسیار بهتر از محلول شماره  

 ایجاد حساسیت تنفسی و چشمی نمی نماید. هیچ گونه بویی ندارد و

 رنگی را مخدوش می کند. یدقت داشته باشید که این محلول مانند وایتكس لباس ها

 

غلظت های باالتر مانند  اما ممكن است درصد می باشد  30آب اکسیژنه موجود در بازار معموال محلول 

 درصد نیز وجود داشته باشد و هنگام خرید به درصد آن توجه داشته باشید. 60و   50

و این کاال را می توانید    ر می باشد.شرکت فرایند کستر تامین در تبریز تنها تولید کننده اب اکسیژنه کشو 

 از فروشگاه های مواد شیمیایی تهیه کنید.

آب اکسیژنه غلیظ در تماس با پوست ایجاد سوختگی می کند و حتما از لوازم  توجه توجه:

ست رقیق کردن  تر او لباس مناسب استفاده کنید و بهنش و عینک ایمنی ایمنی مانند دستک

 آن توسط فرد متخصص انجام شود

 درصد آن: 30طرز تهیه محلول یک درصد اب اکسیژنه از محلول 

لیتر آب بریزید برای مقادیر کمتر می توانید همین   30یک لیتر از محلول غلیظ اب اکسیژنه را روی 

 رعایت کنید.نسبت را 

درصد   50لیتر اب بریزید و چنانچه  35درصد است یک لیتر ان را روی  35چنانچه اب اکسیژنه شما 

 لیتر اب بریزید. 50است یک لیتر ان را روی 

 نكات ایمنی:



دستتان ، دستها را اب  بهتر است این مخلوط جهت سطوح استفاده شود و در صورت ضدعفونی کردن 

 کشی کنید.

 باعث بی رنگ شدن موهای دستتان شود. در اثر استفاده مداوم مخلوط ممكن است این  

مانند   اسب حتما هنگام رقیق کردن از لوازم حفاظتی مناسب مانند دستكش و عینک ایمنی و پوشش من -

 روپوش استفاده کنید 

 دقیقه با اب بشویید و به چشم پزشک مراجعه کنید  15در صورت تماس با چشم حداقل به مدت  -

دقیقه با اب بشویید و در صورت التهاب به پزشک   15قل محلول غلیظ با پوست حدادر صورت تماس  -

 مراجعه کنید 

ان  دقیقه ابكشی کنید . استفراغ نكنید دو لیو 15  محلول غلیظ دهان خود را به مدتدر صورت اشامیدن   -

 اب بنوشید و به پزشک مراجعه کنید.

 برگه اطالعات ایمنی مواد را مطالعه نمایید. -

 

 

 مهندس محسن کدیور  ق باشید.موف

 

 

 

 


