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Klortab® NaDCC (3,4gr x 200 tablet) Dezenfektan Tabletleri
3.4 gram nominal ağırlığa sahip olup, %60 - 65 elde edilebilir 
klor içermekte olan efervesan tabletlerdir. Bakterilere, virüslere, 
mycobakteri, fungi ve sporlara karşı mükemmel bir etkiye sahiptir. 

Ticari takdim şekli : 200 tablet/kutu

Kullanım kolaylığı açısından Hacettepe Üniversitesi Santez 
Projesi çerçevesinde  Biosept Medikal, Endüstriyel ve Teknik 
Sistemler İthalat İhracat Ltd. Şti. üretim tesislerinde Hazerhan 
Tıbbi ve Teknik Sistemler İthalat İhracat Ltd. Şti. adına hassas 
ve basit ölçüler içinde üretilmiştir. Dolayısıyla, Klortab® 
NaDCC (3,4gr x 200 tablet)  Dezenfektan Tabletleri ile solüsyon 
hazırlanması son derece hızlı ve kolaydır.

HOCl, bütün klor ürünlerinde mikroorganizmaları öldürmekle 
yükümlü bir biosidal amildir. HOCl, alkali koşullarda hidrojen 
iyonlarına ve hipoklorit iyonlarına ayrışır. Ayrışmamış HOCl 
ayrışmış bileşiklerden 100 kere daha güçlüdür. NaDCC su 
içinde hipokloröz asit (HOCl) ve monosodyumsiyanürat 
(doğada çözünebilir bir non-toksik bileşik) serbest kalması 
için çözünmektedir.

NaDCC; NaDCC, ürünlerimizin aktif maddesidir. 

Klortab® NaDCC; Efervesan tablet formunda üretilmiş geniş 
spektrumlu bir biosittir. Klortab NaDCC suda çözündüğü zaman 
bilinen ve gerçek kuvvetli bir dezenfektan solüsyonu ortaya 
çıkartan harika bir formüldür.

HOCl, bütün klor ürünlerinde mikroorganizmaları öldürmekle yükümlü bir biosidal amildir. HOCL, alkali 
koşullarda hidrojen iyonlarına ve hipoklorit iyonlarına ayrışır. Ayrışmamış HOCl ayrışmış bileşiklerden 
100 kere daha güçlüdür.

Klortab® NaDCC Efervesan
Yer ve Yüzey  Dezenfeksiyon Tabletleri 
KLORTAB® 3,4gr x 200 tablet

Önleyici tedbirler ilaç tedavisinden daha kolay ve daha ucuzdur.

NaDCC, kendisini süper
bir klor verici haline
getiren eşsiz
özellliklere sahiptir.
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DOZAJLAMA TABLOSU ve KULLANIM ALANLARI 

Önerilen
Klortab Gücü

Su Miktarı
(Litre)

Tablet
Sayısı (Ad.) Dezenfeksiyon Alanı Kullanım Şekli

®

NaDCC

5.000ppm
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DAİMA :

» Eldiven giyilmelidir.
» Klortab® NaDCC solüsyonu için temiz ve 
kuru kaplar kullanılmalıdır.
» Klortab® NaDCC’nin uygun bir şekilde 
ölçüldüğünden emin olunmalıdır.
» Her seferinde temiz solüsyon hazırlanmalıdır.
» Dezenfeksiyon öncesi olası kirler yıkanarak 
temizlenmelidir (Uygun bir yerde).
» Kullanımdan sonra veya gün sonunda solüsyon 
mutlaka dökülmelidir.
» Solüsyon hazırlama kabının kapağı açılmadan 
önce tabletlerin tamamen çözündüğünden emin 
olunmalıdır.
» GÖRÜLEBİLECEK HER HANGİ BİR ZEHİRLENME 
VAKASINDA ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİN 
(UZEM) 114  NO.LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ASLA:

» İpek ve yün gibi hayvani li�erle kullanılmamalıdır.
» Paslanmaz çelik malzemelerle uzun süreli temasından 
kaçınılmalıdır.
» Asitlerle ve kuvvet indirgeyici faktörlerle karıştırılmamalıdır.

Uyarılar: Serin ve rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır. 
Yutulmamalıdır. Gözlerle teması halinde bol su ile yıkanmalı 
ve doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri 
yerlerde saklanmalıdır. 

Hazırlanan Klortab Dezenfektan Solüsyonunun
önerilen kullanım süreleri: Görsel bir kirlilik meydana 
geldiğinde solüsyon kullanım süresine bakılmaksızın 
değiştirilmelidir.
       
1 – 1.000ppm  = 1 gün,
1.000 – 2.500ppm = 2 gün,
2.500 – 10.000ppm = 7 gün 

Vücut Sıvı Atıkları ile Kan ve Serum Döküntüleri
HIV (AIDS) ve HBV’ye karşı (Hepatitis B Virüsü) 
%10 plazma 1 dakikada kesin sonuç.

Atık ve döküntü hazırlanan solüsyon ile yıkanır. 
Eldiven kullanılmalıdır.

Yüzeyler hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile 
silinir. Paslanmaz çelik malzemeler 30 dakikadan 
fazla solüsyon içinde bırakılmamalı, kaplama 
metaller ile kullanılmamalıdır. Eldivven kullanıl-
malıdır. Gerektiğinde solüsyona anyonik bir 
deterjan ilave edilerek temizlik ve dezenfeksiyon 
aynı anda sağlanır.

HIV (AIDS) ve HBV (Hepatitis B Virüsü) riski 
olabilecek Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi 
Odaları, Laboratuarlar gibi bölgeler. Paslanmaz 
Çelik Cerrahi Malzemeler. Ördekler, Sürgüler, 
Plastik Malzemeler, Anestezi Malzemeleri -%10 
plazma 2 dakikada kesin sonuç.

Yüzeyler hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile 
silinir. Temiz malzemeler 30 dakika süreyle 
solüsyon içinde bırakılır. Gerektiğinde solüsyona 
anyonik bir deterjan ilave edilerek temizlik ve 
dezenfeksiyon aynı anda sağlanır. 

Yüzeyler hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile 
silinir. Temiz malzemeler 30 dakika süreyle 
solüsyon içinde bırakılır. Gerektiğinde solüsyona 
anyonik bir deterjan ilave edilerek temizlik ve 
dezenfeksiyon aynı anda sağlanır.

Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi Odaları, 
Koridorlar, Yanık Üniteleri, Yoğun Bakım Üniteleri, 
Klinik ve Patoloji Laboratuarları

Mutfak yüzeyleri, gıda depoları, yiyecek hazırla-
ma tezgâhları, lavabolar, küvetler, muayene 
odaları, steril servisler, koridorlar, bekleme 
salonları, hasta kabul, hasta ve hasta yakınları ile 
temas edilen departmanlar, hidroterapi havuzları 
çevresi, tuvaletler, sedyeler…

Bebek biberonları, emzikler, biberon kapakları ile 
diğer bebek gıda kapları ve oyuncaklar, kirli ve 
enfekte olmuş çamaşırlar, önlükler, çarşa�ar vs. 
Temizlik bezleri, paspaslar, mutfakta kullanılan 
bezler.

Malzemelerdeki süt artıkları temizlendikten 
sonra 30 dakika süreyle solüsyon içinde bırakılır.

ÜRETİCİ FİRMA:

                           BİOSEPT MEDİKAL, ENDÜSTRİYEL  
VE TEKNİK SİSTEMLERİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Tel. : 0312.3970142  / Faks : 0312. 397 0153
www.biosept.com.tr / biosept@biosept.com.tr

TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİ:
HAZERHAN TIBBİ VE TEKNİK SİSTEMLERİ
İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 
Macun Mahallesi, Batı Bulvarı, ANKARA
Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi, C-Blok
NO: 1/86, TR-06105 Yenimahalle - ANKARA
www.hazerhan.com
hazerhan@hazerhan.com
Tel.   : 0312 397 70 13 (pbx)
Faks : 0312 397 75 64

KİRLENEN SOLÜSYON TUVALETLERE DÖKÜLEREK HER TÜRLÜ HAŞEREYİ UZAKLAŞTIRIR.
KLORTAB DEZENFEKTAN TABLETLERİ 24 SAAT SÜREYLE AKTİVİTESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR. 
TABLETLER BAKTERİLERE, FUNGİLERE, MYCOBAKTERİLERE, SPORLARA VE VİRÜSLERE 
(HIV VE HBV DAHİL) KARŞI 10.000PPM’DE 1 DAKİKA, 5.000PPM’DE 2 DAKİKADA ETKİLİDİR.
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