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  % 10- آَُُى 
 يبُس حفطٌ

 يطكع يعهك
 

َعًم عهً انتأثُط ,يبُس حفـــطٌ جهاظٌ َعًم بفكم ضئُؽٍ بىاؼطت انًعسة ونه تأثُط بانًاليؽت 

عهً أطىاض انبُض و انُطلاث يع تأثُطاث الافُت عهً ذمىبت األطىاض انبانغت وَؽترسو نًكافحت 

. انحفطاث عهً أـجاض انفاكهت وانرضطواث وانًحالُم األذطي انىازضة فٍ جسول االؼتعًال
 

  : َحزىي عهً نزشكم : انتطكُب 
 

  (يازة فعانت) ح/ و%  10 ؼبُطوتتطاياث
 

 :انرىاق

َُزمم خالل انخشت وانهحبء انً جًُع االَغجخ انُجبرُخ ثًم فٍ رنك , يجُذ جهبصٌ: % 10- آَُُى

. انًُىاد انجذَذح واألوساق وانجزوس

َعًم انًجُذ عٍ طشَك انًعذح وَؤثش عهً األطىاس انغُش ثبنغخ كبنجُىض : % 10- آَُُى

وانُشلبد كًب َئثش عهً خصىثخ األطىاس انجبنغخ يٍ إَبس انحششاد كبنزثبثخ 

ٍّن  . انجُيبء وانً
 
 

: االؼتعًاالث
 

 

 اِفتانًحمىل 
  االؼتعًالَؽبت

  نتط ياء20/ 

فتطة األياٌ 

( أَاو)

, انًُسضٍَ, انهًُىٌ, انجطَب فطوث

انبىيهٍ , انبطتمال

ٍّن  , انجك, انزثبثخ انجُيبء, انً

, انحششاد انمششَخ, انجغُال

انزشثظ  

28.3 – 35.5 21 

فُهىكغشا , انجك انذلُمٍانكُىٌ , انعُب

انزثبثخ انجُيبء , انعُت

17.7 – 28.3 14 

ٍّن االجاق  , انؽفطجم, اؼكسَُا, انتفاح انجك , ثغُال األجبص, انً

انزثبثخ انجُيبء , انذلُمٍ

21.1 – 31.9 21 

ٍّن انبطلىق , انرىخ, انكطظ, انًفًؿ انجك , ثغُال األجبص, انً

انزثبثخ انجُيبء , انذلُمٍ

21.1 – 31.9 21 

 انجىظ ,انهىظ ، انكاجى ، انكؽتُاء

 انفؽتك  , انبُسق

, فُهىكغشا, انجك انذلُمٍ

ٍّن انزثبثخ انجُيبء  انً

21.1 – 31.9 21 

:المجموعة  
Tetramic acid 

وـــــــفابك  
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انحششاد , انجك انذلُمٍ األفىكازو ، انجىافت ، ياَجى ، انباباَا

ٍّن انزثبثخ , , انمششَخ انً

انجُيبء 

28.3 – 35.5 21 

انبايُت، انباشَجاٌ انبايُت ، انفهفم، 

 .انبُسوضة

ٍّن  انجغُال انزثبثخ , انً

انجُيبء 

10.6 – 17.8 14 

 

 14 17.8 – 10.6, َشلبد انذَذاٌ انمبسضخ ؼباَدالبمسوَػ ، الذػ الكطفػ ، ال

انتطيػ ، , انباظالء, انحًك

. انعسغ ,انفالىنُا ، انهىبُا

ٍّن  انزثبثخ انجُيبء , انً

 

10.6 – 17.8 14 

ٍّن انعهطة  , انًهفىف, انبطوكهٍ  14 17.8 – 10.6انزثبثخ انجُيبء , انً

 ، انبطاطاانرطـىف انعَجبُم ، 

 وانبطاطا انحهىة ، انكطكى

ٍّن  انجغُال انزثبثخ , انً

انجُيبء 

14.8 – 17.8 14 

 
 

 

: تحصَط
 

  ال َغزعًم انًجُذ إال عهً انًحبصُم انىاسدح فٍ انًهصمخ يع يشاعبح فزشاد األيبٌ أثُبء عًهُخ

 .انمطف

 ال َغزعًم انًجُذ فٍ فزشح عمىط انجزالد عهً أشجبس انفبكهخ. 

  صَىد انشػ ثبالضبفخ انً انكبثزبٌ "ال َغزحت خهط انًجُذ فٍ رُك انشػ يع كم يٍ انًجُذاد انزبنُخ

 "و انكجشَذ

 ال َغزعًم انًجُذ فٍ انجُىد انضجبجُخ أو انجُىد انجالعزُكُخ. 

 َجت انجذء ثشػ انًجُذ عُذ ثذاَخ ظهىس اِفبد ولجم صَبدح أعذادهب. 
 

: فتطة تحطَى زذىل انحمم انًطـىؾ

 . عبعخ عهً آخش يعبيهخ24َجت عذو دخىل انحمم انًششىػ لجم يشوس 

 

: لابهُت انرهظ 

إال أَه َُصح ثئجشاء رجشثخ عهً َطبق ضُك لجم انخهط يع أٌ , انًعشوفخلبثم نهخهط يع يعظى انًجُذاد 

. يجُذ نهًشح األونً

 

 

 


