
The Innovation Disinfectants Against COVID-19

ผลิตภัณฑ�ทําลายเชื้อไวรัสโคว�ด-19
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ�ทําลายเชื้อประสิทธิภาพสูง
ทําลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทําลายเชื้อไวรัสเมอร�ส 100%
ออกฤทธิ์กว�าง ครอบคลุมเชื้อแบคทีเร�ย เชื้อรา ไวรัสและสปอร�
ปลอดภัยกับผู� ใช�งานและเคร�่องมือ
ไม�มีส�วนประกอบของสารก�อมะเร็ง หร�อสารอัลดีไฮด�
ออกฤทธิ์รวดเร็ว
เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
มาตรฐานวงการแพทย�ยุโรป EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697, 
EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563
ผ�านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE 1639
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คําแนะนําการใช�ผลิตภัณฑ� : ชุดป�องกันการติดเชื้อโรค

พ�้นผ�วและบร�เวณที่มีสารคัดหลั่งจากผู�ป�วย : STERILY

  อุปกรณ�หร�อเคร�่องมือที่ไม�สามารถถอดออกมาล�าง
ทําความสะอาดได� เช�น เตียง รถเข็น เป�นต�น : MEDICAL SPRAY

 ควรสวมใส�ชุดป�องกันการติดเชื้อโรค สวมถุงมือ แว�นตา หน�ากาก รองเท�า 

 การสวมใส�ชุดต�องครอบคลุมทุกส�วนของร�างกาย เพ�่อป�องกันการกระเด็น

 ของสารคัดหลั่งที่อาจมีการปนเป��อนของเชื้อโรคได� 

 หัวสเปรย�ใช�ได� 2 แบบ ทั้งสเปรย�โฟมและสเปรย�ละเอียด

ว�ธีใช�
1. สเปรย�นํ้ายาทําลายเชื้อบนพ�้นผ�วอุปกรณ� แล�วเช็ดทําความสะอาดให�ทั่ว

2.  สเปรย�ลงอีกครั้งเพ�่อทําลายเชื้อ ทิ�งไว�เป�นเวลาอย�างน�อย 1 – 10 นาที

3. ทิ�งไว�ให�แห�งหร�อเช็ดให�แห�งด�วยผ�าที่สะอาด

 มีประสิทธิภาพกําจัดสิ�งปนเป��อน สารคัดหลั่ง คราบเลือด โปรตีน 

 ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคเบื้องต�นได�อย�างรวดเร็ว

ว�ธีใช�
1.  ผสมนํ้ายา STERILY 25 มิลลิลิตร ลงในนํ้าสะอาด 5 ลิตร (ความเข�มข�น 0.5%)

2.  ทําความสะอาดพ�้นผ�วหร�อบร�เวณที่ปนเป��อนในทั่ว

3.  ล�างออกด�วยนํ้าสะอาด

**การใช�ผลิตภัณฑ� Umonium38®  ช�วยในการทําลายเชื้อโรคได�ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ แต�ผู�ใช�ต�องสวมอุปกรณ�ป�องกัน (ถุงมือ แว�นตา ผ�ากันเป��อน

 เสื้อแขนยาว ฯลฯ) เพ�่อป�องกันตัวเองจากการกระเด็นของของเหลวที่ปนเป��อนเชื้อไวรัส
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เคร�่องมือทางการแพทย�ที่นํามาใช�ซํ้าได�หลายครั้ง : INSTRUMENTS

 สามารถทําลายเชื้อครอบคลุมภายในเวลา 1 นาที

ว�ธีใช�
1.  ดึงกระดาษชุบนํ้ายาทําลายเชื้อออกมาเช็ดทําความสะอาดพ�้นผ�วอุปกรณ�

 หร�อเคร�่องมือทางการแพทย�

2. ทิ�งไว�อย�างน�อย 5 ว�นาที

3. ล�างด�วยนํ้าสะอาดหร�อทิ�งไว�ให�แห�ง

      อุปกรณ�หร�อเคร�่องมือทางการแพทย� เช�น เคร�่องกระตุ�นหัวใจ 
   เคร�่องวัดชีพจร อุปกรณ�วัดคลื่นไฟฟ�า 
รถเข็นผู�ป�วย เป�นต�น: MEDICAL TISSUES

 ทําลายเชื้อครอบคลุมเชื้อแบคทีเร�ย เชื้อรา ไวรัสและสปอร�

ว�ธีใช�

1. ทําความสะอาดเบื้องต�น: STERILY
   ใช�นํ้ายาที่ความเข�มข�น 0.5% ทําความสะอาดพ�้นผ�วที่ปนเป��อน

   ล�างออกด�วยนํ้าสะอาด 

2. ทําลายเชื้อประสิทธิภาพสูง: INSTRUMENTS
   ผสมนํ้ายา 25 มิลลิลิตร ลงในนํ้าสะอาด 1 ลิตร (ความเข�มข�น 2.5%)

   แช�เคร�่องมือทางการแพทย�ที่ผ�านการทําความสะอาดมาแล�วในนํ้ายา อย�างน�อย 10 นาที

   ล�างออกด�วยนํ้ากลั่นหร�อนํ้าปราศจากเชื้ออย�างน�อย 2 ครั้ง แล�วทําให�แห�ง

 ทําลายเชื้อไวรัสและไมโครแบคทีเร�ยอย�างมีประสิทธิภาพ

 สามารถขจัดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ได�เป�นอย�างดี

ว�ธีใช�
1. ติดตั้งเคร�่องพ�นทําลายเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติในพ�้นที่เสี่ยง

2. ตั้งช�วงเวลาในการสเปรย�ได� สามารถตั้งได�อย�างต�อเนื่อง

3. สเปรย�ในขณะที่ผู�ใช�งานอยู�ในห�องได�

ทําลายเชื้อในอากาศ : AIR CONTROL MATIC

**ต�องทิ�งอุปกรณ�ทั้งหมดที่ใช�ในการทําลายเชื้อโรค (แผ�นทําความสะอาด ผ�าเช็ด ผ�ากันเป��อน ถุงมือ เสื้อ) ในถังขยะเป�ยกกันนํ้า และนําไปทําลาย

โดยใช�ว�ธีเดียวกันกับวัสดุชีวภาพ/ติดเชื้อ 
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ผู�นำเข�า
บร�ษัท บางกอก แอดวานซ� เทคโนโลยี่ จำกัด(สำนักงานใหญ�)
46/168 ถนนนวลจันทร� แขวงนวลจันทร� 
เขตบึงกุ�ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-184-2514, 094-757-7978
www.batco.co.th

ผู�จัดจำหน�าย

ส�วนประกอบหลัก
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/ N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride. 

   เคร�่องมือทางการแพทย�ที่นํามาใช�ซํ้าที่ต�องการความปลอดภัยสูง 
ปราศจากสีและกลิ�นรบกวน : NEUTRALIS

    ทําลายเชื้อจ�ลินทร�ย�ในอาคาร สํานักงาน โรงเร�อน โรงแรม 
ศูนย�เด็กเล็ก หร�อบร�เวณที่ต�องการให�ปลอดเชื้อ : ADVANCE

 ทําลายเชื้อครอบคลุมเชื้อแบคทีเร�ย เชื้อรา ไวรัสและสปอร�

ว�ธีใช�

1. ทําความสะอาดเบื้องต�น: STERILY
   ใช�นํ้ายาที่ความเข�มข�น 0.5% ทําความสะอาดพ�้นผ�วที่ปนเป��อน

   ล�างออกด�วยนํ้าสะอาด 

2. ทําลายเชื้อประสิทธิภาพสูง: INSTRUMENTS
   ผสมนํ้ายา 25 มิลลิลิตร ลงในนํ้าสะอาด 1 ลิตร (ความเข�มข�น 2.5%)

   แช�เคร�่องมือทางการแพทย�ที่ผ�านการทําความสะอาดมาแล�วในนํ้ายา อย�างน�อย 10 นาที

   ล�างออกด�วยนํ้ากลั่นหร�อนํ้าปราศจากเชื้ออย�างน�อย 2 ครั้ง แล�วทําให�แห�ง

 ครอบคลุมเชื้อแบคทีเร�ย เชื้อรา ไวรัส ไข�หวัดนก ไข�หวัดใหญ� มือเท�าปาก 

 ผ�านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนําของต�างประเทศและการรับรองภายในประเทศ

 ใช�งานได�หลากหลาย เช�น เช็ด แช� ฉีดพ�นด�วยเคร�่องพ�นละอองฝอย เป�นต�น

ว�ธีใช�
  ผสมนํ้ายา ADVANCE 25 มิลลิลิตร ลงในนํ้าสะอาด 5 ลิตร (ความเข�มข�น 0.5%)

  ใช�เช็ด แช� ขัดโต�ะ หร�อทําความสะอาดพ�้นผ�วต�างๆ ทิ�งไว� 30 นาที

  ล�างออกด�วยนํ้าสะอาด 
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