
 ف ابفففففـوو 
المطهرات 

بوفيدون أيودين 
 محمول

مطهر و معقم 
 

 :التركيب
 

%(: 10)بوفٍدون أٌودٌه 
 (يود حر% 1تعادل ) % 10محهول مائً ٌحتوي عهى  بوفٍدون اٌودٌه 

 %(: 7.5)بوفٍدون أٌودٌه 
 (يود حر % 0.75تعادل ) % 7.5 محهول مائً ٌحتوي عهى  بوفٍدون اٌودٌه

 %(: 5)بوفٍدون أٌودٌه 
 (يود حر % 0.5تعادل ) % 5 محهول مائً ٌحتوي عهى  بوفٍدون اٌودٌه

 %(: 2)بوفٍدون أٌودٌه 
 (يود حر % 0.20تعادل ) % 2 محهول مائً ٌحتوي عهى  بوفٍدون اٌودٌه

%(:  1)بوفٍدون أٌودٌه 
 (يود حر % 0.10تعادل ) % 1 محهول مائً ٌحتوي عهى  بوفٍدون اٌودٌه

 

: الخواص
 احد مركبات االيودوفور التي تمتاز بقوتيا التطييرية النافذة والعميقة والمميتة لمبكتيريا وغيرىا نظرًا النسياب اليود التدريجي. 

  والخمائر والطحالب واصابة الجرب (بروتوزوا)فعال ضد لمبكتيريا والفيروسات والفطريات واالوليات. 

 يشكل عمى السطح المعالج طبقة تطييرية رقيقة واقيو. 

 يحفز عممية التحبب واندمال الجروح. 

 مأمون االستعمال النو غير ضار باالغشية المخاطية واالنسجة الرقيقة. 

 ال يصبغ الجمد وال يسبب تييجو. 

 

:  االستعماالت
  10محمول :% 

 تطهير عام :
  تطيير الجمد والجروح والحروق البسيطة ولسعات الحشرات وموقع السرة، لمحيوان  وكذلك تطيير المزارع والمفرخات

 .والبيوت واالسطبالت واالدوات وغيرىا

 النيوكاسل والتياب الشعيبات والحمى القالعية والبروسيال والسالمونيال الخ: مكافحة االمراض الوبائية مثل... 

 معالجة االصابات الميبمية من فطريات المونيميا والترايكوموناس وكذلك اصابات الجمد بالقراع وغيره من الفطريات. 
 

  7.5تخفيف بنسبة :% 

 تطيير الجمد قبل العمميات الجراحية او الحقن. 

 تطيير واالدوات قبل العمميات الجراحية، وكذلك تطيير معدات الحالبة والمصانع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ف ابفففففـوو 
المطهرات   

 
 
 
 

 

  2تخفيف بنسبة :% 

 تطيير الضرع والحممات وقائيًا، وكذلك في حاالت التياب الضرع وتقرح الحممات. 

  مل بعد 100 مل بعد يوم او يومين من عممية التمقيح االصطناعي، كما يحقن 20يحقن : لالستعمال داخل  رحم الحيوان 
 . مل بعدىا بثالثة اسابيع50 اسابيع، ثم يحقن 3-1الوالدة بفترة 

 

  1تخفيف بنسبة :% 

 تطيير اصابات الفم والحمق العادية والفطرية. 

 التطيير بواسطة التضبيب داخل المزارع واالسطبالت والبيوت والمفرخات الخ.... 
 

  5تخفيف بنسبة:%  

   لتر200 مل لكل 100لتطيير مياه الشرب لممواشي والدواجن، ويتم ذلك بنسبة . 

 

 :تنبيهات

 ضار لالسماك. 
 يجب عدم خمطو مع اية مواد كيميائية اخرى .

 

:  االسعافات االولية
 االبتالع : 

  ًييسل الفم بالماا جيدا .
 شرب كوبين من الماا. 

 تجنب اجراا التقيؤ. 

 دقيقة (15)تيسل بالماا لمدة ال تقل عن : مالمسة العيون. 

 ينقل المصاب الى اليواا الطمق، ويعطى االوكسجين عند الضرورة: االستنشاق. 

 تطمب المساعدة الطبية عند الضرورة .
 

: تحذيرات
 تجنب مالمسة العيون والفم والجمد واالستنشاق. 

 تيسل العبوات الفارغة بالماا قبل التخمص منيا .
 

:  التخزين
  يحفظ بعيدًا عن متناول االطفال، والطعام والشراب .
  م  °30يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من .

 

: العبوات
 (100 ،250 ،500 ،1000) مل .
  لتر5جالون . 
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