
Citrisil™ 

أقراص تطھیر الُملوثات الجرثومیة في 
 أنابیب میاه وحدات األسنان

مصنوعة من تركیبة خاصة ومثبتة سریریًا  ™Citrisilأقراص 
 : لـ

 قتل البكتیریا الُمسببة للروائح •
 الحفاظ على أنابیب المیاه الخاصة بوحدة األسنان •

وحدات مستعمرات  10≤ الحدّ من بكتیریا المیاه لتصبح 
 مللي/ ُمتكونة

 تنظیف أنابیب المیاه الخاصة بوحدة األسنان •
 الحفاظ على األنابیب خالیة من الجراثیم بفضل •

 أیونات الفضة

 لتكون موجودة باستمرار ™Citrisilتم تحضیر أقراص 
 . في نظام المیاه الخاص بوحدة األسنان

 االحتفاظ بھذه التعلیماتیُرجى 
 ال تتضمن عبوة القرص سوى. لالستخدام المستقبلي

 . بعض المعلومات المحددة فقط

 یُحفظ بعیدًا عن متناول األطفال

 تنبیھ

              % 0.78............... الفضة: الُمكونات الفعّالة
 %99.22:..................... الُمكونات الخاملة

 %100.00:............................ اإلجمالي
 

 بیانات تحذیریة

 المخاطر على البشر والحیوانات المنزلیة
تجنب . قد یُسبب القرص الصلب تھیًجا في العین والجلد: تنبیھ

اغسل جیدًا بالماء . المالمسة المباشرة للعینین والجلد والمالبس
تناول الطعام أو الشراب، مضغ والصابون بعد االستخدام وقبل 

 . العلكة، تدخین التبغ أو استخدام المرحاض

 المخاطر البیئیة
 تُعد الفضة ساّمة لألسماك واألحیاء المائیة

 . الالفقاریة

 المخاطر الفیزیائیة أو الكیمیائیة
 . یتفاعل المنتج مع األحماض القویة أو العوامل الُمؤكسدة

 

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20 
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The Netherlands

إرشادات 
 االستخدام

أي استخدام لھذا المنتج بطریقة غیر ُمتوافقة مع ما ھو 
مذكور على الُملصق الخاص بھ، یُعد انتھاًكا للقانون 

 . الفیدرالي
 

قبل االستخدام الُمنتظم  Citrisil™ Shockاستخدم أقراص 
 : ™Citrisilألقراص 

 . قم بتفریغ الماء من الزجاجة .1
البرتقالي إلسقاطھ  Citrisil™ Shockاضغط على قرص  .2

 . الزجاجة في
 الُمقطرمن الماء ) أونصات سائلة 6(مللي  177أضف  .3

 . الدافئ
 . تماًما ثانیة حتى یذوب القرص 60انتظر  .4
البرتقالي في حركة دوامیة قم بتقلیب محلول التطھیر  .5

 . لتنظیف وتطھیر الزجاجة من الداخل
وّصل الزجاجة إلى وحدة األسنان ثم شغّل أنابیب  .6

 . المیاه حتى یظھر اللون البرتقالي
 . اترك المحلول في األنابیب طوال اللیل .7
 في الیوم التالي، قم بتفریغ محلول التطھیر البرتقالي .8

 . من الزجاجة
ألول مرة، كرر  Citrisil™ Shockعند استخدام قرص  .9

مرتین إضافیتین للقضاء على  8إلى  1الخطوات من 
یُمكن شراء أقراص . (البكتیریا الُمسببة للروائح الموجودة

Citrisil™ Shock إضافیة بشكل منفصل .( 

مع كل عبوة جدیدة  Citrisil™ Shockبعد ذلك، استخدم قرص 
 . أو كل شھر، أیھما أقرب ™Citrisilمن أقراص 

 مجم 90تركیز  ™Citrisilاالستخدام الُمنتظم لجمیع أقراص 
 ): لتر 1 - 0.7للزجاجات سعة (

 0.7قرص إلى زجاجة میاه فارغة سعة  1أضف  .10
أونصة  34(لتر  1أو سعة ) أونصة سائلة 24(لتر 

 )سائلة
وذلك بالضغط على القرص من على الغُالف الخارجي 

قرص  2أضف (للشریط إلسقاطھ ُمباشرة في الزجاجة 
 )). أونصة سائلة 68(لتر  2للزجاجات سعة 

 60، وانتظر *بماء صنبور ُمقطر أو ُمنقّىامأل الزجاجة  .11
، ثم وّصل الزجاجة )األقراص(ثانیة حتى یذوب القرص 

 . إلى وحدة األسنان
 Citrisil™ Shockدد إجراء ُمعالجة إذا كنت بص .12

فحسب، فقم بتطھیر أنابیب المیاه حتى یتبدد 
 . اللون البرتقالي

 ابدأ رعایة المرضى .13
 10عندما تُصبح الزجاجة فارغة، كّرر الخطوات  .14

 . 11و 

 مجم 180تركیز  ™Citrisilاالستخدام الُمنتظم لجمیع أقراص 
 ): لتر 2للزجاجات سعة (

لتر  1.5قرص إلى زجاجة میاه فارغة سعة  1أضف  .15
  )أونصة سائلة 68(لتر  2أو سعة ) أونصة سائلة 51(

 التركیبة البدیلة

 Citrisil™ Blueلتسھیل التوافق البصري، استخدم قرص 
 . البدیل الذي یُعطي لونًا أزرق فاتح في الماء الُمعالج

اختبر مستوى البكتیریا في الماء الناتج بعد بدء  : مالحظة
. التشغیل وعلى فترات زمنیة مناسبة بناًء على النتائج

فالمراقبة السریریة لمستویات البكتیریا تضمن أن یتم تنفیذ 
 Sterisilاتصل بشركة . اإلجراءات بشكل صحیح وفعّال

للحصول على المساعدة فیما یتعلق باختبار المیاه داخل 
 . یادة أو أي جھة خارجیة مستقلةالع

في أنابیب المیاه طوال  ™Citrisilیُمكن ترك محلول 
اللیل ولفترات ممتدة من عدم االستخدام، وذلك لمدة 

 لیس من. تصل إلى أسبوعین

 . الضروري أن یتم تطھیر األنابیب في نھایة كل یوم

یُوصى باستخدام الماء الُمقطر، ولكن في حالة استخدام ماء *
الصنبور، ینبغي شطف وتفریغ الزجاجة مرة واحدة في 

األسبوع؛ إلزالة أي شوائب قد تكون مترسبة في میاه 
 . الصنبور

 التخزین والتخلص من المنتج

 التخزین
. یُحفظ في مكان جاف وبارد بعیدًا عن أشعة الشمس المباشرة

تجنب تخزین المنتج أو التخلص منھ بجوار المیاه أو الطعام أو 
 . ف لمنع التلوثاألعال

 التخلص من المنتج غیر الُمستخدم
 أفِرغ الحاویة باستخدام الُمنتج

 . وفقًا للتعلیمات الُمدونة على الملصق

 التخلص من الحاویة

ال تستخدم ھذه الحاویة مرة . الحاویة غیر قابلة إلعادة التعبئة
 تخلص من غالف القصدیر الفارغ في القمامة. أخرى

 بیان الضمان
. التعرض للرطوبة قد یُقلل من قابلیة القرص للفوران

 . التعرض للضوء المباشر قد یُؤدي إلى تغیر لون القرص

 : صافي المحتویات

 للتطھیر األولي Citrisil™ Shockقرص  1

لُمداومة التطھیر  Citrisil™ Maintenanceقرص  20
أقراص  10یتضمن الذي  ECS-10باستثناء رقم القطعة (

Citrisil™ Shock( 

 

 Sterisil, Inc. 

835 S. Hwy 105, Unit D 

بالضغط على القرص من على الغُالف الخارجي 
 . إلسقاطھ ُمباشرة في الزجاجة للشریط

 Citrisil™ Shockإذا كنت بصدد إجراء ُمعالجة  .16
فحسب، فقم بتطھیر أنابیب المیاه حتى یتبدد 

 . اللون البرتقالي
 . ابدأ رعایة المرضى .17
 15عندما تُصبح الزجاجة فارغة، كرر الخطوات من  .18

 . 17إلى 

Palmer Lake, CO 80133 
+ 1 719 622 7200 

 1-83315: رقم تسجیل وكالة حمایة البیئة األمریكیة
: رقم المنشأة لدى وكالة حمایة البیئة األمریكیة
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