
طريقة االستخداماستخداماتهالفعالية المنتج#

1Adantium PlusGalon220 الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا
- العنأية المركزة - غرف العمليات - عالى التركيز يستخدم على األرضيات واألسطح 

األماكن الملوثة بالدم والبول- العزل الطبي 
انظر الكتالوج

2Adantium SurfGalon  
    Spray    

1 liter
الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا 16545

- العنأية المركزة - غرف العمليات - عالى التركيز يستخدم على األرضيات واألسطح 

األماكن الملوثة بالدم والبول- العزل الطبي 
انظر الكتالوج

3Adantium Master R15Galon95 انظر الكتالوجاإلدارات الصناعية- العيادات - المختبرات - المستشفىات - جميع االسطح الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا

4Adantium MasterGalon135 انظر الكتالوجاإلدارات الصناعية- العيادات - المختبرات - المستشفىات - جميع االسطح الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا

5Adantium Instro D20Galon150 انظر الكتالوجأدوات االسنان بكل أنواعها- جميع أدوات الجراحه بكل أنواعها الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا

6Adantium InstroGalon250 انظر الكتالوجأدوات االسنان بكل أنواعها- جميع أدوات الجراحه بكل أنواعها الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا

7Adantium Dent WGalon160 انظر الكتالوجيستخدم في عيادات االسنان لتعقيم جميع اجهز الشفط- شديد الفعالية مطهر أسبوعي الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا

8Adantium Dent DGalon145 الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا
يستخدم لجميع اسطح عيادات االسنان والمراسى والمواد القابله للغسيل - مطهر مركز 

القطاعات الطبية األخرى- المستشفيات - وأجهزة الشفط 
انظر الكتالوج

9Adantium EndoGalon310 انظر الكتالوجيستخدم في جميع أنواع المناظير الجراحية والتشخيصيه والشفط- عالى التركيز الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا

10Adantium Device Spray
    Spray    

1 liter
انظر الكتالوجيستخدم في جميع أنواع المناظير والشفط- عالي التركيز الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا 70

11Adantium FoodGalon 
    Spray    

1 liter
الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا 16055

جميع قطاعات تصنيع األغذية ويستخدم على جميع االسطح - مطهر فعال وآمن 

والمعدات واألدوات واالت الصناعات اإلذائيه وكذلك في معالجه - الداخلية والخارجيه 

المياة المتخصصه في مزارع منتجات الحليب

انظر الكتالوج

12Exjum ScubGalon Spray22055 انظر الكتالوججل تعقيم لليدين قوي خاص بالفريق الطبي داخل غرف العمليات والعنأية المركزةالفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا

13Exjum GelGalon 

    Spray    

1 liter,  

500ml, 

250ml,

انظر الكتالوجمطهر لليدين الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا 

14Air Log 7330 ml92 الفطريات - (أيبوال, كورونا  )الفيروسات- مكافحة البكتيريا
يستخدم كمعطر في رش عنصر فعال في شكل قطرات صغيرة ويوجد لة حامل 

وكذلك يستخدم في الرش في غرف انتظار المراجعين وكذلك غرف العمليات
انظر الكتالوج
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