MOSHABAK
Hand Sanitizer
Sanitizer with Effective Sterilization and Virus Removal
ATTENTION
Sanitizer requires no dilution
Simply use in spray bottle

 Properties: Easy to use, affordable, skin-friendly with no allergic complication
 Ingredients: Isopropyl alcohol 5%, Ethanol 83.3%, Glycerol 1.5% and other
permitted additives
 Uses: Alcohol Hand Sanitizer, injection sites
 Direction: ready to be used and requires no dilution
 Functions: Effective for a wide variety of bacteria, TbB mycobacteria, fungus and
H1H1, HIV, HBV, HCV viruses
 Maintenance: store at 5-35°C
Caution:
Sanitizer is highly flammable
If swallowed, see a medical professional
Keep the bottle closed
Only suggested for topical use
Keep away from children
Rinse-free
Getting sanitizer in eyes causes serious injury. In this case, rinse eyes thoroughly with
clear water and consult a medical professional
 Expiry Date: 3 years after manufacture date








Info:
Knowledge enterprise Bistoon Kermanshah Chemical Complex
Address: Kermanshah Province, 45 km Kermanshah-Ravansar Road
Telephone: 08346562246
Fax: 08346562245
Sales: 08338252393
Email: info@moshabak.co
Website: www. MOSHABAK.CO

MADE IN IRAN

محلول مطهر لليدين
مزايا :سهل االستخدام وبأسعار معقولة ومتوافق مع البشرة وليس له آثار حساسية
مجمعات سكنية147 glycerin ، ethanol 83٪ Isopropyl 5:واحد ونصف بالمائة وإضافات أخرى
مسموح بها
دواعي اإلستعمال :مطهر للكحول معدي اليدين وموقع الحقن
طريقة االستعمال :الحل جاهز لالستخدام وال يحتاج إلى تخفيفه
طيف التأثير :يؤثر على مجموعة واسعة من البكتيريا والفطريات والفطريات والفيروسات
H1H1, HIV, HBV, HCV
الموافقات :االمتثال للمعايير األوروبية
En1276, En1500, En1275
شروط التخزين والسالمة:
يخزن في درجة حرارة إيجابية من  5إلى  55درجة مئوية
عنوان شركة كرمانشاه  55كم من كرمانشاه الى طريق رافانسار
المحلول جاهز لالستخدام وال يجب تخفيفه ثم صب المحلول في وعاء واستخدام مناسب
تحذير:
الحل قابل لالشتعال وال ينبغي رشه على اللهب
اذهب للطبيب إذا ابتلعت بطريق الخطأ
احفظ الغطاء مغل ًقا
استخدم فقط على بشرة صحية
يحفظ بعيدا عن متناول األطفال
يمكن أن يتسبب الرذاذ القابل للذوبان في العين في حدوث أضرار جسيمة  ،وغسله بالكثير من الماء ،
واستشارة الطبيب

