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 لتطھیر الجراثیم من میاه وحدات األسنان Sterisilخرطوشة 
 ]Sterisil Straw[االسم التجاري البدیل: 

 
 واحد]-في-خرطوشة تطھیر الجراثیم من میاه وحدات األسنان [الكل

 
لتطھیر الجراثیم من میاه وحدات األسنان من تركیبة خاصة ومثبتة سریریًا لقتل البكتیریا الُمسببة للروائح، والحّد من البكتیریا  Sterisilتم تصنیع خراطیش 

ظ على وحدات مستعمرات ُمتكونة/مللي، تنظیف أنابیب المیاه الخاصة بوحدة األسنان والحفا 10≤ الموجودة في أنابیب المیاه الخاصة بوحدة األسنان لتصبح 
 األنابیب خالیة من الجراثیم بفضل أیونات الفضة. یجب أن توجد المیاه الُمعالجة باستمرار في نظام المیاه الخاص بوحدة األسنان.

 یُرجى االحتفاظ بھذه التعلیمات لالستخدام المستقبلي ال تتضمن عبوة الخرطوشة سوى بعض المعلومات المحددة فقط. الُمكونات الفعّالة:

 17.5 ة*الفض  
 82.5 الُمكونات الخاملة:

 100.0 اإلجمالي:
 *مرتبطة بالھیدروجین لتكوین حمض ضعیف ھالمي یعمل كراتینج ُمبادل للھوابط (الكاتیونات)

 
 یُحفظ بعیًدا عن متناول األطفال

 تنبیھ
 

 بیانات تحذیریة
تنبیھ في حالة حدوث تمزق في الخرطوشة تجنب مالمسة الراتنج الُمبادل ألیونات الفضة، والذي قد یُسبب تھیًجا في  المخاطر على البشر والحیوانات المنزلیة

لشراب، مضغ العلكة، العین والجلد. تجنب المالمسة المباشرة للعینین والجلد والمالبس. اغسل جیًدا بالماء والصابون بعد االستخدام وقبل تناول الطعام أو ا
ستیكي التبغ أو استخدام المرحاض. انزع المالبس الملوثة بھا واغسلھا قبل إعادة ارتدائھا. إذا تعرضت الخرطوشة للكسر، ضع الحطام في كیس بالتدخین 

 ُمحكم الغلق وتخلص منھ في القمامة.
 

 اإلسعافات األولیة
في حالة مالمسة 

 العینین:
 دقیقة. في حالة وجود عدسات الصقة، فقم بنزعھا 20إلى  15لمدة ال تغمض عینیك واشطفھما ببطء وبرفق بالماء 

 بعد الدقائق الخمس األولى، ثم استمر في الشطف.
في حالة مالمسة 

 الجلد:
 دقیقة. اتصل 20-15اخلع المالبس الملوثة. اشطف الجلد على الفور بكمیة وفیرة من الماء لمدة 

 لمشورة العالجیة.بمركز مراقبة السموم أو الطبیب للحصول على ا
 

 تُعتبر الفضة ساّمة لألسماك واألحیاء المائیة الالفقاریة. المخاطر البیئیة
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 التخزین والتخلص من المنتج
 . تجنب تخزین المنتج أو التخلص منھ بجوار المیاه أو الطعام أو األعالف لمنع التلوث

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

 التخلص من ُمبید اآلفات
برنامًجا إلعادة التدویر للراتنج  Sterisilتُوفر . لّف الخرطوشة بإحكام في ورقة جریدة، ثم تخلص منھا في القمامة أو اعرضھا إلعادة التدویر إن أمكن

 . التطوعیة نحو مستقبل أكثر خضرة Sterisilخدمین على المشاركة في جھود الُمضاد للجراثیم، وتُشجع المست
 التعامل مع الحاویة

 . تخلص من العبوة الفارغة في القمامة

 مقبول
 2017مایو/آیار  22

 
بموجب قانون المبیدات الحشریة والفطریات 
والقوارض الفیدرالي، بصیغتھ الُمعدلة، 
وذلك لمبید اآلفات الُمسجل لدى وكالة حمایة 
 2-83315البیئة. برقم 
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 إرشادات االستخدام
 [راجع الجھة الخلفیة من ھذه الورقة]

 
 2-83315رقم تسجیل وكالة حمایة البیئة: 

 CO-001-83316رقم المنشأة لدى وكالة حمایة البیئة: 
 

Sterisil, Inc. 
835 S Hwy 105 

Suite D Palmer Lake 
CO 80133 

 
 Sterisil.comأو عبر الموقع اإللكتروني  7200 622 719

 

 736 991 6رقم براءة االختراع: 
 إرشادات االستخدام

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

 
 التركیب األوليّ 

 :Straw ®Sterisil مودیالت خرطوشة
 0.64الزجاجة بمسافة تبعُد الخرطوشة عن قاع بحیث [وّصل الخرطوشة إلى األنبوب الالقط الجدید الُمرفق، ثم اقطع األنبوب الالقط إلى الطول المناسب، 

 بوصة). 1/4سم (
 

(لمدة سنة) لمیاه البلدیّة التي تحتوي على نسبة أكبر  365m(لمدة ثالثة أشھر) أو  90mمودیل  Straw ®Sterisil*استخدم فقط خرطوشة 

 جزء في الملیون من المواد الصلبة الذائبة الكلیة.] أو 100من 

 1/4سم ( 0.64، فإنھا تبعُد عن قاع الزجاجة بمسافة Straw[اقطع األنبوب الالقط الموجود إلى الطول المناسب، بحیث، عندما یتم توصیل خرطوشة 
أعلى  طرف األنبوب الالقط. انزع الغالف البالستیكي للخرطوشة، ثم قم بلّف الغطاء البرتقالي الموجودفي وصلة التثبیت الُمرفقة خل بوصة). أد

 الخرطوشة. امسك وصلة التثبیت بإحكام، وقم بتدویر الخرطوشة عكس اتجاه عقارب الساعة على وصلة التثبیت.
 

جزء  100(لمدة سنة) لمیاه البلدیّة التي تحتوي على نسبة أكبر من  S365m(لمدة ثالثة أشھر) أو  S90mمودیل  Sterisil Straw*استخدم فقط خرطوشة 
 اد الصلبة الذائبة الكلیة.]في الملیون من المو

 
 ومودیالت النظام: Sterisil®خرطوشة 

ام قم بتوصیل الخرطوشة بوحدة مصدر إمداد المیاه الصالحة للشرب الداخل لوحدة األسنان، وذلك عن طریق إدخال الخرطوشة في مجموعة رأس الصم
 بوصة) في حالة تركیبھا داخل األنبوب. 1/4سم ( 0.64الُملولب أو وصلة الربط الُملولبة التي تُبعد الخرطوشة مسافة 

 
 المعالجة المبدئیة

 جمیع مودیالت الخرطوشة:
لتطھیر الجراثیم من میاه وحدات األسنان لتحقیق التطھیر "المبدئي" لمیاه وحدة األسنان بعد التركیب األولّي والمعالجة المبدئیة  Sterisil®ُصممت خراطیش 

 8تقل عن لمدة ال  تلقائیًا. قم بتشغیل جمیع األنابیب الُمتصلة بوحدات األسنان حتى یظھر اللون األزرق خارًجا من األنابیب. اترك األنابیب دون استخدام
 ساعات.

 
 أونصات))، قبل استخدام أنابیب الغسیل الخاصة بوحدة األسنان. 4مللي ( 120انتظر حتى یختفي اللون األزرق (حوالي 
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 معالجة الُمداومة
 :Straw ®Sterisil مودیالت خرطوشة

الخرطوشة وفقًا لسعة امأل زجاجة میاه ُمستقلة بماء مقطر أو منزوع األیونات. تتم ُمعالجة میاه وحدة األسنان تلقائیًا بینما تتدفق عبر الخرطوشة. استبدل 
 الخرطوشة والجدول الزمني لالستبدال.

 
 ومودیالت النظام: Sterisil®خرطوشة 

 تتم ُمعالجة میاه وحدة األسنان تلقائیًا بینما تتدفق عبر الخرطوشة.
 

جزء في  10بعد مرور عام واحد أو عندما یتجاوز محتوى المواد الصلبة الذائبة الكلیة في المیاه الُمعالجة نسبة  Sterisil® خرطوشةاستبدل 
 الملیون، أیھما أقرب.

 
 عند الحجم الُمعالج الُمقّدر. Sterisil® نظامخرطوشة استبدل 

 
 سعة الخرطوشة والجدول الزمني لالستبدال

رقم القطعة 
المرجعي 

Straللخرطوشة/
w 

صافي 
المحتویات 
 (سم مكعب)

السعة الُمقترحة 
 Strawللخرطوشة/

استبدال 
 Strawالخرطوشة/

 
 )V2، رقم S(رقم  Strawمودیل خرطوشة 

 یوًما 90 لتر 60 4 90
 سنة 1 لتر 240 8 365
90m 4 60 یوًما 90 لتر 
365m 8 240 سنة 1 لتر 

*m - تُستخدم مع مصدر میاه البلدیة 
 

 )Cمودیل الخرطوشة (رقم 
جمیع الخراطیش:  لتر 240 8 10

عندما یُصبح محتوى 
المواد الصلبة الذائبة 

الكلیة في المیاه 
جزء  10الُمعالجة 

 1في الملیون أو بعد 
 عام، أیھما أقرب.

 لتر 240 8 20
 لتر 240 8 8
7i 8 240 لتر 
3i 8 240 لتر 
9i 8 240 لتر 
6i 8 240 لتر 

*i - خرطوشة داخل األنبوب 
 

 )BPمودیل النظام (رقم 
  لتر 1000 12 1

 
تُستبدل 

عند السعة 
 الُمقدرة

 لتر 3000 100 3
 لتر 7000 233 7

 لتر 10000 333 10
1T 1000 30000 لتر 
2T 2000 60000 لتر 
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على الویب [الذي سیُساعدك في اختیار الخرطوشة المناسبة] [للوصول إلى حاسبة الخرطوشة  Sterisilتفضل بزیارة موقع 

)CARTRIDGE CALCULATOR) (التي ستُساعدك في تحدید حجم الخرطوشة األكثر مالءمةً لعیادتك ،
]calculator -gehttps://www.sterisil.com/cartrid[. 

 

 بیان الضمان
ذا یُعتقد أن توجیھات استخدام ھذا المنتج كافیة ویجب اتباعھا بعنایة، ومن المستحیل إزالة جمیع المخاطر المتأصلة الُمصاحبة الستخدام ھ

خالیة من العیوب في الِقطع أو الخامات أو التصنیع أو العمل طوال الفترة  STERISIL®أن منتجات  STERISIL®شركة المنتج. تضمن 
ى أساس الُمقدرة للمنتج بعد بدء استخدامھ من قبل المستخدم النھائي من تاریخ الشراء. وإذا كان استبدال الُمنتج مكفوًال، فستكون التكلفة عل

 ُمقدر ُمسبقًا.
 

. تخضع الجھة STERISIL®وإلى الحد الذي یتفق مع القانون المعمول بھ، فإن المنتجات الُمباعة لك ُمصممة "كما ھي" بواسطة شركة 
نھ ھذا الُمصنِّعة والبائع فقط لضمانات الجھة الُمصنِّعة، إن وجدت، والتي تظھر على ُملصق بیانات المنتج الذي تم بیعھ لك. باستثناء ما یضم

أو الجھة الُمصنِّعة أو البائع أیة ضمانات أو تأكیدات أو إقرارات من أي نوع للمشتري أو المستخدم،  STERISIL®صق، ال تُقدم شركة الُمل
ل على سبی سواًء صریحة أو ضمنیة، أو باالستخدام التجاري أو القانوني أو غیر ذلك، فیما یتعلق بالمنتج الُمباع أو استخدام المنتج، بما في ذلك،

مع القانون المثال ال الحصر، قابلیة التسویق والمالءمة لغرض أو استخدام معین، أو أھلیة المنتج ألي استخدام تجاري بعینھ. وإلى الحد الذي یتفق 
بائع مقتصًرا أو الجھة الُمصنِّعة أو ال STERISIL®المسؤولیة الكاملة على شركة المعمول بھ، یكون اإلنصاف الوحید للمشتري أو المستخدم، و

، أو للبائع تعدیل شروط إخالء المسؤولیة الخاص STERISIL®على التلفیات التي ال تتجاوز تكلفة المنتج. ال یجوز ألي وكیل أو موظف لدى 
 بھذا الضمان أو ملصق بیانات المنتج أو تقدیم أحد العروض أو التوصیات المختلفة بما ال یتسق مع ملصق بیانات ھذا المنتج.

 
أو الجھة الُمصنِّعة أو البائع المسؤولیة عن التلفیات المترتبة أو  STERISIL®لى الحد الذي یتفق مع القانون المعمول بھ، ال تتحمل شركة وإ

 الخاصة أو غیر المباشرة الناتجة عن االستخدام أو المناولة أو التطبیق أو التخزین أو التخلص من ھذا المنتج أو عن أیة أضرار في صورة
 غرامات، ویتنازل المشتري والمستخدم عن أي حق لھما فیما یتعلق بھذه األضرار.

 
 

 تعلیمات المستخدم اإلضافیة

 
توضح الرسومات طریقة التركیب الصحیح لقفل لویر. من المھم أن یتم قطع األنبوب الالقط  "ُملولب". مزودةً بقفل لویر Sterisil Strawخرطوشة تأتي 

 بوصة). 1/4سم ( 0.64الُسفلي عن قاع الزجاجة بمسافة  Straw ®Sterisilالموجود إلى الطول المناسب بحیث یبعُد طرف خرطوشة 

http://www.sterisil.com/cartridge-%E2%80%8E
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] وتنظیف Bottle ®BioFreeالُمضادة للجراثیم [االسم التجاري البدیل: زجاجة   Antimicrobial BottleSterisil™یُوصى باستخدام زجاجة 
 Sterisilللحفاظ على فعالیة التأثیر الُمضاد للجراثیم. إذا كنت لم تقم بشراء زجاجة  Citrisil™ Shockالزجاجة مرة واحدة في العام باستخدام قرص 

™Antimicrobial Bottle  الُمضادة للجراثیم [االسم التجاري البدیل: زجاجةBottle] ®BioFree فننصحك بتنظیف زجاجاتك مرة كل شھر ،
 قة قد تكون موجودة.لتثبیط نمو أیة جراثیم دقی Citrisil™ Shockباستخدام قرص 

 
جزء في الملیون أو أقل على مقیاس المواد  100تساوي  S90/S365یجب أن تكون قراءة میاه المصدر للمودیالت : STRAW لألداء األمثل لخرطوشة

جزء في  250ا ال یتجاوز جزء في الملیون، ولكن بم 100أكبر من  S90m/S365mالصلبة الذائبة الكلیة. یجب أن تكون قراءة میاه المصدر للمودیالت 
جزء في الملیون على مقیاس المواد الصلبة الذائبة الكلیة،  250الملیون، على مقیاس المواد الصلبة الذائبة الكلیة. إذا كانت قراءة میاه المصدر أكبر من 

 استخدم الماء المقطر مع خرطوشة المیاه المقطرة.
 

 [متابعة تعلیمات المستخدم اإلضافیة:]
 

 یكون الضمان باطًال، إذا لم یتم تسجیلھ خالل أسبوعین من التركیب! تنبیھ!
  1+719-622-7200 أو اتصل على WWW.STERISIL.COM/WARRANTYتفضل بزیارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GP20065-MSA.A 

http://www.sterisil.com/WARRANTY

	تنبيه

