
قابلیت استریل   I-ت استریل کننده سفیرنبیکا 

انواع ( دقیقه 15در مدت زمان تنها نمودن سریع )

 (آنهای و معادل N95)های حفاظتی البسه و ماسک

ی ضدعفونی راب مینان خاطرتواند با اطمیو  را دارد

 .کردن اقالم مذکور مورد استفاده قرار گیرد

  (وقت رعاسدر )ما آمادگی عقد قرارداد و ساخت 

مورد نظر  و مشخصات فنی به تعداد این کابینت را 

 .دارا می باشیم شما
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 :دستگاه مشخصات فنی

 ابعاد بیرونی دستگاه: ▪

 62 (W) × 53 (D) × 215 (H) cm 

 گاه:ستد یلخداعاد اب ▪

  62 (W) × 46 (D) × 160 (H) cm 

 کیلوگرم   100 دستگاه:وزن  ▪

صنعتی و  یاسدر مقاستفاده از گاز ازن اگرچه 

  ، محیط،، آب ضدعفونی نمودن هوا ر ه منظوبخانگی 

چندین ساله   ایسابقه غذایی موادو  البسه، ابزارآالت

ز ایزه نمودن گاستریلقابلیت حال اخیرا د، با ایندار 

و فیزیکی مورد  با سایر مواد شیمیایی  یسهدر مقا ازن

برخالف سایر   ،گاز ازن. توجه خاص قرار گرفته است

ماده سمی و مضری از  مواد استریل کننده، هیچگونه 

زیرا این مولکول بسیار  ؛خود برجای نمی گذارد

به سرعت تبدیل به  در محیط بیرون، پایدار است و نا

 .  ن می شودژیپایدار و حیات بخش اکسمولکول 

ی جدید گیری ویروس کرونااعالم همهدنبال ه ب

(SARS-CoV-2) هانی  توسط سازمان بهداشت ج

(WHO ) متعاقب و کمبود  2020مارس ماه در

سازمان ، های حفاظتی برای پرسنل بهداشتیماسک

مجدد )و  مجوز استفاده( FDA) ی آمریکاغذا و دارو

ی ها)و معادل N95های حفاظتی محدود( ماسک

 کرد.  صادر رسما  راضدعفونی بعد از آن( 

کار جمعی متخصصان در تالشی چندماهه و با 

مهندسی برق و الکترونیک،  ک، مهندسی مکانی

شرکت سفیر ، ما در زشکی و ژنتیکپ وژیبیوتکنول

ت  نبیکا ساخت طراحی و مفتخریم  ،یرانیانا طب

 اعالم نماییم.را  I-استریل کننده سفیر

با همت جمعی  I-سفیرننده تریل کاس  کابینت

ای صنعتی هدانشگاهاز )از متخصصان دانشگاهی 

شرکت سفیر  و در اصفهان و علوم پزشکی اصفهان( 

ها، بیمارستانع نیاز به منظور رف ،طب ایرانیان

،  ی پزشکی و دندانپزشکیهاها، کلینیکگاهدرمان

ها، خانهداروبرداری، مراکز رادیولوژی و تصویر

، یتشخیص طبی، پاتولوژی، مولکول هایگاهآزمایش

مطبی تحقیقاتی دانشگاهی، هاآزمایشگاهژنتیک، 

هتلهای تولیدی،  گاهکار و  هاهکارخانهای پزشکان، 

ای ورزشی،  هها، باشگاهبانک، هاشرکتو  داراتها، ا

  شوییخشکلباس،  هایو مزون هافروشگاهها، استخر

، اهیهای خوابگتمعمجهای مسکونی، مجتمعها، 

سریع و  ه استریل کردن ب، های کودکدمدارس و مه

گان،  ، امل روپوش آزمایشگاهیانواع البسه )شایمن 

های حفاظتی لباس کار، پالتو، مانتو، ...( و ماسک

(N95 آنهای و معادل) و ساخته شده است. احیطر 

  I-یرکابینت استریل کننده سفاساس کار 

 تیازن قابلشد. ( می باO3ز ایمن ازن )ز گااستفاده ا
مختلف  یهاسمیکروارگانیبردن م نیکشتن و از ب

ها و ها، مخمرروسیها، وها، قارچیباکتر شامل انواع
 (.2و  1) ها را داراستجلبک

بخش حیات مولکولیک گاز ازن از ترکیب 

 شود. می ( تشکیلO)  یک اتم اکسیژنبا ( O2) اکسیژن
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