
 

 

 

 

 پد الکلی 

 معرفی اجمالی :

که به صورت پد های تکی در بسته بندی جداگانه به بازار عرضه  یکبار مصرفتجهیزات پزشکی یکی از  پد الکلی

های کاغذی  در بسته بندی پد الکلیتهیه می گردد درصد ۰۷الکل ایزوپروپیل  از مواد نخی اشباع شده با پد الکلیمی گردد

آلومینیومی کوچک و تنگ و به منظور حفظ ویژگی استریل و جلوگیری از خشک شدن تهیه می گردد. پد الکلی توسط تولید 

 کنندگان پزشکی و در اندازه های مختلف تولید می گردد

 نقد و بررسی :

 مشخصات محصول 

 تمام بدن  مناسب برای 

 تمیز کننده و ضد عفونی کننده کاربرد 

 ضد عفونی  عملکرد 

 مقاوم در برابر نفوذ باکتری  ویژگی ها 

 سانتی متر  5*2۷*21 ابعاد

مناسب برای ضد عفونی کردن و   سایر مشخصات 

 2۷۷تمیز کردن و شامل بسته های 

عددی میباشد
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ه های کمک های اولیه وجود معموالً در بیمارستان ها ، کلینیک های پزشکی ، مراکز درمانی و جعبالکلی پد 

اغلب برای تمیز کردن پوست قبل از تزریق دارو و یا گرفتن خون استفاده می گردد. تمیز کردن ناحیه پوستی  پد الکلی دارند. از

 یکبار مصرف بوده و به هیچ پد الکلیباعث جلوگیری از ورود باکتری ها به بدن و ایجاد عفونت می گردد پد الکلی مورد نظر با

 عنوان نبایستی با دیگران به اشتراک گذاشته شود

توجه : همواره قبل از تزریق یا گرفتن خون از فردی که این کار را انجام می دهد باید بخواهید ناحیه مورد نظر را با پد الکلی ضد 

 عفونی کند

معموالً برای زخم  پد الکلین پوست باشدمی تواند ابزاری برای تمیز کرد پد الکلی در صورتی که آب و صابون در دسترس نباشد،

 های سطحی ، نیش حشرات نیز مورد استفاده قرار می گیرد

 برای کاهش تب استفاده نکنید پد الکلی هرگز از

 برای تمیز نمودن پوست های حساس استفاده نکنید ، این کار باعث قرمزی ، خشکی و تحریک  پد الکلی به هیچ عنوان از

پوست می گردد

 را هرگز در بر روی چشم یا داخل بینی قرار ندهید پد الکلی

 برای زخم های عمیق و یا گاز گرفتگی توسط حیوانات استفاده نکنید پد الکلی هیچ گاه از

 قابل اشتعال هستند پد های الکلی به شعله آتش اجتناب نمایید ، چرا که پد الکلی از نزدیک کردن

بنویسید و با پد الکلی ضد عفونی نماییدبر روی دستان خود 

پرستاران هر روز یادداشت هایی بر روی دستان خود انجام می دهند ، وقتی نمی توانید دفترچه یادداشتی پیدا کنید مناسب ترین 

پد  امامحل دستان شماست. جوهر خودکار معموالً نشانه هایی بر روی پوست می گذارد و به مرور به پوست صدمه می زند ، 

می تواند بسیار موثرتر از آب و صابون این نشانه ها را پاک کند الکلی

 شرکت راد طب درمان االبرز

     22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 

https://www.robinabazar.com/wp-content/uploads/2017/11/14-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C-1.jpg


 

 

 

 

 تمیز کردن لکه های خون

 

عالوه بر ضد عفونی  پد الکلی که پرستاران تزریقی انجام می دهند و یا از بیمار خود خون می گیرند به راحتی و با استفاده اززمانی 

 را نیز تمیز نمایندکردن محل لکه های خون باقی مانده 

کمک به بیماران دارای تهوع با پد الکلی

تهوع ، عارضه ای بسیار رایج و گسترده در بین خیلی از بیماران است و پرستاران همواره از بیماران مبتال به این عارضه رنج می 

بر  پد الکلی پرستاران به تجربه دریافته اند که با قرار دادنبرند. علت این رنجش پرستاران استفراغ ناگهانی بیماران است. بسیاری از 

روی برآمدگی بینی بسیاری از بیماران این حالت را از دست داده اند

تمیز نمودن سطوح
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تخته استفاده می کنند.  پد الکلی نه تنها پرستاران بلکه بسیاری از خانه داران نیز برای تمیز نمودن و ضد عفونی کردن سطوح از

پاک می شوند پد الکلی های وایت برد آغشته شده با ماژیک به راحتی با

پاک کردن پرده های پنجره و گرد غبار باقی مانده بر روی سطوح

برای تمیز  پد الکلی از بین می برند. چند پد الکلی بسیاری گرد و غبار باقی مانده بر روی پرده های پنجره و سطوح را به راحتی با

ودن سطح و ضد عفونی کردن آن کافی استنم

تمیز نمودن سطوح خانگی مانند سینک ظرفشویی

اگر شما از راه حل های استاندارد استفاده نمی کنید و لکه های ناراحت کننده بر روی سطوح منزل شما را اذیت می کنند ، می 

سطوح خانگی غیر متخلخل بسیار عالی است و به راحتی باکتریهای برای  پد الکلیبر این مشکل فائق آیید پد الکلی توانید با چند

شایع موجود بر روی سطوح را از بین می برد

پاک کردن ابزارهای کاری با پد الکلی

 

 شرکت راد طب درمان االبرز

     22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 

https://www.robinabazar.com/wp-content/uploads/2017/11/14-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C-5.jpg
https://www.robinabazar.com/wp-content/uploads/2017/11/14-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C-6.jpg
https://www.robinabazar.com/wp-content/uploads/2017/11/14-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C-7.jpg


 

 

 

 

پد  چیزهایی مانند تلفن ها ، سطح میز کار ، دسته های صندلی ، سیستم های کامپیوتری و سایر وسایل را می توان به راحتی با

تمیز نمود پد الکلی تمیز نمود. دقت نمایید که هر سطحی را نمی توان با الکلی

کاربردهای پد الکلی : تمیز نمودن تلفن همراه

می توانید سطح آنرا تمیز و اثرات لک و اثر  پد الکلی آیا گوشی هوشمند شما کثیف و تیره شده است ؟ شما به راحتی و با یک

صفحه نمایشگر و پوشش محافظ پاک نماییدانگشت خود را از روی 

 از بین بردن کنه ها

می تواند  کاربردهای پدالکلی اگر حیوان خانگی شما کنه دارد و یا در آخرین سفر طبیعت گردی خود دچار این مشکل شده اید ،

به راحتی باعث کشته شدن کنه ها می شود پد الکلیکمک بسیاری به شما بکند
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 پدالکلی برای استریل کردن دماسنج کاربردهای

میکروب های بسیاری در فضای خانه وجود دارند که به راحتی بر روی دماسنج دیجیتال شما قرار می گیرند. قبل از استفاده از این 

ضد عفونی نمایید پد الکلی دماسنج های دیجیتال بایستی آنرا با

 کاربردهای پد الکلی برای ورزشکاران

می تواند به جلوگیری از رشد قارچ ها کمک شایانی نماید و از بیماری های مرتبط بویژه  پد الکلی کردن روزانه پاها با مالیدنتمیز 

در ورزشکاران جلوگیری نماید. این یکی از کاربردهای پد اللکی است که خاصیت ویژه به این محصول پزشکی می دهد

  با پد الکلیمتوقف کردن خراش ناشی از گزش پشه ها
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به راحتی می تواند خارش ناشی از گزش پشه ها و حشرات را التیام دهد. کافی است بر روی محل نیش  پد الکلی الکل موجود در

یکبار مصرف بوده و زمانی که از بسته بندی خود خارج می شود باید  پد الکلی را بمالید. دقت داشته باشید که پد الکلی به آرامی

، چون پس از اندک زمانی الکل موجود در آن از بین می رود و دیگر خاصیتی ندارداستفاده شود 

 کاربردهای پد اللکی : تمیز کردن فوالدهای ضد زنگ با پد الکلی

می توانند اثر لکه ها و اثر انگشت را از هر چیزی که از فوالد ضد زنگ ساخته شده باشد را به راحتی از بین ببرند پد های الکلی

 از بین بردن بوی بد دست با پد الکلی

دستان انسان بیشترین تماس با آلودگی های محیطی را دارند و پس از مدتی این آلودگی با بوهای آزاردهنده همراه هستند. شما 

از بین ببرید پد الکلی می توانید این بوهای آزار دهنده را با
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