
KLORMED SL                                                     Bactericida/Fungicida/Viricida                                                     YMED FORTE 

                                                                                                                                                                                                                                                                        postillas desinfectantes                                                                                                                                                                                                                      
 

Klormed SL C/. General Lacy 15,2A. CP. 03003 Alicante(Espana)                                                                                                               Telefono: 966083318. Movil: 649490773 
 
 

                        „Ymed Forte“ ს ანოტაცია და გამოყენების 

                                                 მეთოდოლოგია 

1. რა არის „Ymed Forte“: 
Ymed Forte 100%-ით ორგანული, ბიოდაშლადი, არატოქსიკური და გარემოსთან 

კეთილგანწყობილია. 

„Ymed Forte“ წარმოადგენს თანამედროვე მულტიფუნქციურ  სადეზინფექციო 
საშუალებას სამედიცინო დანიშნულების ინსტრუმენტების, ხელსაწყოების, 
დანადგარების, ზედაპირების  დეზინფექცია–სტერილიზაციისთვის.  აქვს უნიკალური 
თვისებები და უსაზღვრო შესაძლებლობები. ამიტომ არ სჭირდება დამხმარე 
პროდუქტები. არის ძლიერი დეზინფექტანტი შესაძლებლობებით ჩაანაცვლოს და 
დაჯაბნოს ყოველდღიური გამოყენების სადეზინფექციო პროდუქტების 
უმრავლესობა. მისი საოცარი უნარი და ძალა სანიტარიზირებისა და 
დეოდორაციის, ხდის მას იდეალურს ხალხმრავალი ადგილებისთვის, თუნდაც იქ 
სადაც პათოგენებით ინფექცირების დიდი რისკია. 

გამოიყენება: ნატრიუმის დიქლოროიზოციანურატი (NaDCC) არის მისი ძირითადი 
მოქმედი ნივთიერება. მასში თავისუფალი ქლორის შემცველობა არის 60 %-მდე.  NaDCC 
-ის სინთეზი ორგანიზმშიც ხდება იმუნური უჯრედების(მაკროფაგების) მიერ ანტიგენის 
გასანადგურებლად. მძლავრი მულტიფუნქციური პრეპარატი, დამზადებული 
ორგანული ქლორის ბაზაზე (NaDCC)+ შეთავსებადი სარეცხი საშუალება. ეს არის 
მაღალი შესაძლებლობის მქონე კომბინაცია, დეზინფექტანტისა და სარეცხი 
საშუალების, ერთ ხსნად აბში. 

„Ymed Forte“ არამხოლოდ ასრულებს მათეთრებლის ფუნქციას თეთრეულისა და 
პირსახოცებისთვის, არამედ გვთავაზობს უმაღლესი დონის დეზინფექციასა და 
წმენდას.ანადგურებს მკბენარებს(ტკიპა,ტილი,რწყილი და სხვ.),მიკრობებს და 
სხვა სახიფათო პათოგენებს. 

„Ymed Forte“ არ ტოვებს შემაწუხებელ სუნს ან ლაქებს, არ აზიანებს კანს. ასე რომ, 
მისი გამოყენება უსაფრთხო და კომფორტულია დახურულ სივრცეში, 
შესაძლებელია დამსწრე ხალხთან ერთად მოხმარებაც.(არ შეურიოთ სხვა 
გამწმენდ საშუალებებს) 
„Ymed Forte“ ახორციელებს მაღალი ხარისხის წმენდას ნებისმიერ რეცხვამედეგ 
ზედაპირზე, მსოფლიო დონის აღიარებული და რეკომენდებული აქტიური 
ნივთიერებით. მას აქვს თითქმის ნეიტრალური pH (5.5-6.5). ამის წყალობით იგი 
აქტიურად მოქმედებს როგორც აციდოფობურ, ისე ალკალოფობურ ზედაპირებზე და 
არ აზიანებს მათ. გააჩნია სპეციალური ფორმულა, წმენდის ჩასატარებლად ადვილად 
დასამზადებელი და ფართო მოხმარების სპექტრით და უნიკალური თვისებები, 
რომელიც განასხვავებს სხვა დანარჩენ დეზინფექტანტებისაგან. პირველ რიგში ის 

მყისიერად უკავშირდება  მიკრობის რეცეპტორებს და ახდენს მათ სრულ ბლოკადას, 
მიკროორგანიზმი ვეღარ უკავშირდება უჯრედს, ხოლო თავისუფალი ქლორი შლის მის 
გარსს და შესაბამისად სიკვდილს იწვევს 

სხვა მეტად ტოქსიური სადეზინფექციო ხსნარები ანადგურებენ მიკრობს ტოქსიურობის 
ხარჯზე „Ymed Forte“ კი ძირითადად იბრძვის, როგორც ბიოლოგიური საშუალება 

„Ymed Forte“ ს უპირატესობები: 

სწრაფად აშორებს ჭუჭყს და ახდენს ღრმა წმენდას. არ საჭიროებს დოზირებას და 

სხვა საშუალებების დამატებას. 1 აბი გახსნილი 1ლ. წყალში გამოიყენება 

სამედიცინო ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების სტერილიზაციისათვის. 1 აბი 

გახსნილი  5ლ.  წყალში 3-5 წუთში იძლევა საჭირო კონცენტრაციის ხსნარს და 

გამოიყენება ძლიერი დაბინძურების რეცხვა-დეზინფეციისთვის. 1 აბი გახსნილი 

10ლ. წყალში გამოიყენება ვიზუალურად სუფთა გარეცხილი ინსტრუმენტებისა, 

ზედაპირების დეზინფექციისათვის. 

ერთი სახის ბიოლოგიური საშუალება სხვადასხვა კონცენტრაციით გვაძლევს 

მძლავრ დეზინფექტანტსა და ცივ სტერილიზატორს. ამით იგი ზრდის გამოყენების 

სიმარტივეს და პერსონალის მხრიდან  ადვილად შესწავლის შესაძლებლობებს.  

„Ymed Forte“ ს აბები თავისი ეფექტურობისა და ეკონომიის წყალობით ითვლება 

ყველაზე ეკონომიურ და ერთ–ერთ ყველაზე ძლიერ საშუალებად მსოფლიო 

ბაზარზე. 

Ymed Forte თავისი უნიკალური შესაძლებლობების წყალობით ანადგურებს 99.99% 
სოკოებს,ბაქტერიებს,ვირუსებსა და მიკრობებს, ამიტომაა პროდუქტი საუკეთესო 
საშუალება ზედაპირებისა და ჭურჭლის ღრმა დეზინფექციისთვის,რადგან იგი 
სპობს პათოგენების გავრცელების ყველა გზას. მზა ხსნარი არ კარგავს აქტივობას 72 
საათის  განმავლობაში, ხოლო დახურულ ჭურჭელში 30 დღის განმავლობაში და 
მარტივად მიიღება მაქსიმალურად ზუსტი კონცენტრატი. შეკვრა კომპაქტურია, აბები 
არის მსუბუქი და ადვილად გამოსაყენებელი. შესანახად იკავებს მცირე ადგილს. არ 
ტოვებს შემაწუხებელ სუნს, ლაქებს, ან ნალექს პრიალა ზედაპირზე, არ იწვევს 
კოროზიას, არ არის ალერგიული, არ აზიანებს კანს და ლორწოვან გარსებს. არის 
ნაკლებქაფიანი და გამოირჩევა წმენდისა და რეცხვის  დიდი ეფექტურობით. 

1.1. „Ymed Forte“ იწარმოება თეთრი ფერის შუშხუნა აბების სახით, წონა 3,35გრ. 
შემადგენლობა; ნატრიუმის დიქლოროიზოციანურატი (NaDCC), დიჰიდრატული 
ნატრიუმის ტროკლოსენი,  ადიპინის მჟავა.       შეფუთვა--პოლიმერულ 
ქილაში- 300 აბი (1კგ.) „Ymed Forte“ ს  აბი ადვილად იხსნება წყალში 
(ტემპერატურის მიხედვით 2-დან 5 წუთამდე). სამუშაო ხსნარი აქტიურია 
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ნებისმიერი ტემპერატურის წყალში 72 საათი, არის გამჭირვალე, უფერო და 
აქვს ძალიან სუსტი ქლორის სუნი. კონტეინერში ვარგისია 3 წლის 
განმავლობაში. 

1.2. „Ymed Forte“ ანადგურებს ზოონოზური დაავადებების გამომწვევ და ასევე  
გრამდადებით და გრამუარყოფით  ბაქტერიებს, სოკოებს (მაღალი 
კონცენტრაციით სპოროვანი ფორმების ჩათვლით) და ვირუსებს  100%-ით. 
(იხ.ჩამონათვალი) სპობს ბაქტერიებისგან გამოწვეულ უსიამოვნო სუნს. 

1.3 „Ymed Forte“ს  სამუშაო ხსნარით დეზინფექცია აპარატით შეფრქვევისას უნდა 
ჩატარდეს უსაფრთხოების წესების დაცვით, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
სასუნთქი გზების, კანისა და თვალების დაცვას (ტექნიკური რეგლამენტით 
გათვალისწინბული საშუალებებით: ხალათი, ქუდი, პირბადე, რეზინის 
ხელთათმანები და სათვალე). დამუშავებული ზედაპირები არ წარმოადგენს 
საფრთხეს პერსონალისა და გარეშე პირების ჯამრთელობისათვის. სამუშაო 
ხსნარის კანზე ან თვალში მოხვედრისას დაიბანეთ წყლით. გადაყლაპვის 
შემთხვევაში დალიეთ წყალი დიდი რაოდენობით და მიმართეთ ექიმს 

2. „Ymed Forte“  ს გამოყენების სფერო 

„Ymed Forte“ გამოიყენება; ლაბორატორია, საორდინატორო, საოპერაციო 
ოთახები, საინექციოები, საპროცედურო, ტუალეტები, სამზარეულო, 
სხვადასხვა სახის სათავსო. არატოქსიურობის წყალობით იგი გამოიყენება: 

სასტუმროების, კაფეტერიების, რესტორნების, ბარების, სადღესასწაულო 
დარბაზების,  გასართობი პარკების, ოფისების, სარძევე მეურნეობების, 
ხორცკომბინატების, ინდუსტრიული დაწესებულებების, ფერმების, სახლების, 
ბანკების, სავარჯიშო დარბაზების, საცურაო აუზების, სპა ცენტრების, 
სილამაზის სალონების, აბაზანების, სამზარეულოების, ოთახების, 
გასახდელების, ავტომობილების, კვების, სტომატოლოგიური, სამედიცინო, 
ვეტერინარული, საწარმოო,  კომუნალური დანიშნულების, მაღალი რისკის 
მქონე    ობიექტებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხელსაწყო-
იარაღების, ნივთების, კედლების, იატაკის, ჭურჭლისა  და ყველა ტიპის 
ზედაპირის დეზინფექცია-სტერილიზაციისთვის. 

„Ymed Forte“ ს ხსნარით სამედიცინო და სტომატოლოგიური ხელსაწყო–
იარაღების დეზინფექციას აწარმოებენ ხსნარში ჩაძირვით, მოსხურებით. 
ხსნარი არ აზიანებს სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებულ ზედაპირებს. 
ასაწყობ ნაკეთობებს ხსნარში ათავსებენ დაშლილ მდგომარებაში (მაგ; 
ენდოსკოპები).  დეზინფექციის დროს არხები და ღრუები უნდა იყოს სავსე 
ხსნარით (ჰაერის საცობების გარეშე) და ხსნარი ზედაპირს უნდა ფარავდეს 
არა ნაკლებ 1 სმ.–სა. ხსნარის რაოდენობა გამოითვლება შესასრულებელი 
სამუშაოს მოცულობის მიხედვით. 

სისხლით, გამონადენით ან სხვა სახით დაბინძურებული სამედიცინო, 
სტომატოლოგიური, ლაბორატორიული ხელსაწყო-იარარები,  დანადგარები 
და სხვა ნებისმიერი ზედაპირები წინასწარ მუშავდება და იწმინდება 0,03%-
იანი (ერთი აბი 5 ლიტრ წყალში) „Ymed Forte“ ს  ხსნარით და შემდგომ ხდება 
მათი სტერილიზაცია ან დეზინფექცია მეთოდოლოგიის 
მიხედვით(იხ.ცხრილები). 

თეთრეულის რეცხვა-დეზინფექციისათვის „Ymed Forte“ ს  აბს ვათავსებთ 
სარეცხი მანქანის სარეცხი საშუალების  უჯრაში პროპორციით; 1 აბი- 5კგ.  
მშრალ თეთრეულზე. ხელით რეცხვისას აბს წინასწარ ვხსნით წყალში. 
დასაშვებია სარეცხი საშუალების დამატებაც.  აქვს მათეთრებელი ეფექტი და 
ახანგრძლივებს ქსოვილის რესურსს. არ აუფერულებს ფერად ქსოვილს. 

3. სამუშაო ხსნარის მომზადება. 
„Ymed Forte“ ს სამუშაო ხსნარი მზადდება შუშის, ემალის ან პლასტმასის 
ჭურჭელში აბების შესაბამისი რაოდენობის წყალში გახსნით(იხ. ცხრილი) 

„Ymed Forte“  ს სამუშაო ხსნარი გაწმენდითი სამუშაოს შესრულებისას 
დაითვლება-- 10მლ/1კვ.მ,  ხოლო აპარატით შეფრქვევისას 30მლ/1კვ.მ 

4.    უსაფრთხოების ნორმები  და პირველადი დახმარება 

• „Ymed Forte“ ს  ხსნარით შეფრქვევითი სამუშაოების ჩატარებისას 

გამოიყენეთ ინდივიდუალური თავდაცვის საშუალებები (ხალათი, 

ქუდი, პირბადე, რეზინის ხელთათმანები და სათვალე). 

• „Ymed Forte“  ს ხსნართან მუშაობისას დაიცავით პირადი ჰიგიენა; 

აკრძალულია მოწევა, საკვებისა და წყლის მიღება, ხოლო სამუშაოს 

დასრულების შემდეგ ხელები დაიბანეთ გამდინარე წლით. 

• „Ymed Forte“   შეინახეთ მედიკამენტებისაგან გამოყოფილ გრილ და 

მშრალ საცავში დახურული ქარხნული შეფუთვით, ბავშვებისათვის 

ძნელად მისადგომ ადგილზე. 

• „Ymed Forte“  ს ხსნარის თვალში მოხვედრისას 10 წუთის განმავლობაში 

გამოიბანეთ ონკანის წყლით და  ჩაიწვეთეთ 30%-იანი ალბუციდის 

წვეთები. ტანზე მოხვედრისას ჩამოიბანეთ წყლით. 

• სასუნთქი გზების ალერგიული ფონის შემთხვევაში გადით ჰაერზე, 

გამოივლეთ წყალი პირისა და ცხვირის ღრუში და დალიეთ თბილი რძე. 

• „Ymed Forte“  ს ხსნარის კუჭში მოხვედრისას მიიღეთ დიდი რაოდენობით 

წყალი, შემდგომ მიიღეთ 10-20 აბი აქტიური ნახშირი. 
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• ერთი აბი „Ymed Forte“  ს გამოყენების შესაძლებლობები 

სამუშაო ხსნარი % სამუშაო 
ხსნარი (ppm) 

გამოყენება აბების 

რაოდენობა 

წყლის 
რაოდენობა 

(ლიტრი) 

0,03 300 ინსტრუმენტების რეცხვა–დეზინფექცია 1 5 

0,015 150 სუფთა ზედაპირის მქონე ინსტრუმენტებისა და 

ზედაპირების დეზინფექცია 

1 10,0 

0,1 1000 უტილიზაციის კონტეინერებში გამოსაყენებლად 1 3 

0.15 1500 ცივი სტერილიზაცია 1 1 

0,3 3000 დაჩქარებული ცივი სტერილიზაცია 1 0.5 

 

• „Ymed Forte“  ს  ხსნარით სტერილიზაციის  რეჟიმები; 

ობიექტი აბების 

რაოდენობა 

კონცეტრატი 

% 

ექსპოზიციის 

დრო/წთ 

მეთოდი 
სამედიცინო 

ინსტრუმენტების 

სტერილიზაცია: 

მეტალის, რეზინის, 

პლასტმასის, კერამიკის...   

ენდოსკოპი,ლაპარასკოპი, 

ჰისტეროსკოპი, 

ცისტოსკოპი... 

1 აბი 

1ლიტრ 

წყალში 
0,15 15–20 

ჩაყურსვა 

2 აბი 1 

ლიტრ 

წყალში 
0,3 10 

სტომატოლოგიური 

ინსტრუმენტების 

სტერილიზაცია; 

მეტალის, რეზინის, 

პლასტმასის, კერამიკის... 

1 აბი 1 

ლიტრ 

წყალში 

0,15 15–20 

ჩაყურსვა 
2 აბი 1 

ლიტრ 

წყალში 

0,3 10 

სამედიცინო 

ნარჩენები(ერთჯერადი 

ინსტრუმენტები, 

უტილიზაციის 

კონტეინერები, 

გამოყენებული სახვევები 

და ...) 

1 აბი 3 

ლიტრ 

წყალში 

0,1 30 ჩაყურსვა 
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• დეზინფექციის რეჟიმი 
 

მიკრობის ტიპი მიკრობის სახეობა რეცხვა–
დეზინფექცია      

1 აბი –                       
5 ლიტრ 
წყალში 

ზედაპირების 
დეზინფექცია  

1 აბი 10 
ლიტრ 

წყალში 

ბაქტერია 
Escherichia spp, Escherichia coli 
O157:H7, Enterococcus, 
Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas spp, pseudomonas 
aeruginosa , campylobacteriosis, 
Clostridium difficile, Leptospira, 
Listeria, Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus, Bacillus 
anthracis,  Brucella, C. psittaci, 

 

 

ექსპოზიცია 

15 წთ 

 

 

ექსპოზიცია 

15 წთ 

მიკობაქტერია Tuberculosis,            Francisella 
tularensis 

ექსპოზიცია 

15 წთ 

ექსპოზიცია 

15 წთ 

 

ვირუსი 

 
HIV, Hepatitis A (HAV) B (HBV) C 
(HIV) D (HDVE (HEV) T (HTLV), 
Herpes, Poliomyelitis, SARS 
coronavirus, Grippus avium, 
H1N1 (gripe porcina), 
Adenoviridae, Coronavirus, 
Enterovirus, Influenza virus, 
Human papillomavirus, 
Rhinovirus, Rubella virus, 
Primate erythroparvovirus 1, 
Poxviridae, Polyomavirus, 
Caliciviridae, Astroviridae, 
Rotavirus, Measles virus. Rabies, 
Leptospira, Picornaviridae, Ebola, 
and other Zoonoses 

 

 

 

 

ექსპოზიცია 

15 წთ 

 

 

 

 

ექსპოზიცია 

15 წთ 

სოკო Aspergillus niger, Candida Albicans 
and others 

ექსპოზიცია 

15 წთ 

ექსპოზიცია 

15 წთ 

 

• შენიშვნა: კონცენტრაციის გაზრდასთან ერთად მცირდება 
ექსპოზიციის დრო.

• საკონტაქტო ინფორმაცია: 

• კლორმედი საქართველო 

•    577 112 688 

•    599 236 330 

•  Klormedgeorgia@gmail.com 

•       Klormed Georgia     

                                                                                                                                                     


