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گـروه شـرکـتهای
خسرو مدیسا طب
گـــروه شـــرکت هـــای خســـرو مدیســـا طـــب بـــه عنـــوان
یک ــی از پیش ــگامان ح ــوزه س ــامت در بخ ــش خصوص ــی
فعالیـــت خـــود را در بهـــار ســـال  1376آغـــاز نمـــود .ایـــن
گ ــروه ب ــا تمرک ــز ب ــر ارتق ــاء س ــطح س ــامت کش ــور و ب ــا
بهـــره گیـــری از نیـــروی انســـانی متخصـــص و مجـــرب
از یـــک ســـو و ســـامانه هـــای نویـــن و روزآمـــد مدیریـــت
از ســـویی دیگـــر ،توانســـت در مدتـــی نســـبتاً کوتـــاه بـــه
جایگاهـــی ممتـــاز و ســـرآمد دســـت یابـــد.
دپارتم ــان تخصص ــی بهداش ــت محی ــط و س ــامت آب گ ــروه
خســـرو مدیســـا طـــب ،فعالیـــت خـــود را در ســـال 1384
آغ ــاز نم ــود .رویک ــرد ای ــن گ ــروه در ط ــی س ــالیان متم ــادی
همـــواره اســـتفاده از فنـــاوری هـــای نویـــن در زمینـــه
ســـامت بـــا هـــدف ارتقـــاء ســـطح بهداشـــت و ســـامت
جامعـــه بـــوده اســـت.
ام ــروزه مفتخری ــم اع ــام نمایی ــم ب ــه عن ــوان تنه ــا ش ــریک
تجـــاری کمپانـــی  Envirolyteدر ایـــران و بـــا پشـــتوانه
مدیریت ــی دان ــش مح ــور ،توانس ــته ای ــم گام ه ــای بلن ــدی
در زمینـــه دســـتیابی بـــه هـــدف واالی اعتـــای ســـطح
بهداشـــت و کنتـــرل بیمـــاری هـــای منتقـــل از طریـــق آب،
هـــوا و غـــذا در حـــوزه ســـامت برداریـــم.
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نـسـلجدیـدمـواد
ضدعفونیکننـده

ضدعفون ــی ب ــه عن ــوان روش ــی ب ــرای از بی ــن ب ــردن پات ــوژن ه ــا ب ــه ط ــور گس ــترده در
سراس ــر جه ــان م ــورد اس ــتفاده ق ــرار م ــی گی ــرد .ب ــا ای ــن ح ــال در س ــال ه ــای اخی ــر،
عوامل ــی از قبی ــل افزای ــش مقاوم ــت باکت ــری ه ــا ،کش ــف لژیون ــا و س ــایر مش ــکالت
در خصـــوص اســـتفاده از مـــواد ضدعفونـــی کننـــده ســـبب افزایـــش تمایـــل بـــه
جایگزینـــی و اســـتفاده از محلـــول هـــای ضدعفونـــی کننـــده نســـل جدیـــد گردیـــده
اس ــت .ب ــا اس ــتفاده از نس ــل نوی ــن الکترولی ــز ،محل ــول کلر-اکس ــیژن کامپان ــد ب ــا pH
خنث ــی تولی ــد م ــی گ ــردد ک ــه س ــبب کاه ــش ب ــارز هزین ــه ه ــا ،ایمن ــی و ق ــدرت اث ــر ب ــاال
و همچنیـــن کاهـــش اثـــرات مخـــرب زیســـت محیطـــی مـــی گـــردد .در حـــال حاضـــر
محل ــول کلر-اکس ــیژن کامپان ــد (ب ــا م ــاده مؤث ــره  )HOClب ــه عن ــوان ی ــک ضدعفون ــی
کنن ــده ارگانی ــک و ایم ــن در جه ــان و در  CEاتحادی ــه اروپ ــا ب ــه عن ــوان ی ــک م ــاده غی ــر
س ــمی و تجزی ــه پذی ــر در محی ــط زیس ــت معرف ــی م ــی گ ــردد.

ویژگی های یک ضدعفونی کننده ایده آل

•وسیع الطیف
•سرعت اثر و قدرت اثر باال
•غیرسمی برای انسان و حیوان
•عدم حساسیت بافتی
•دوستدار محیط زیست
•مؤثر بر اشکال مختلف میکروارگانیسم ها حتی اسپور باکتری ها
•قابلیت استفاده به روش های مختلف از جمله غوطه وری ،اسپری ،مه پاشی و...
•مقرون به صرفه و اقتصادی

الهام از طبیعت
نوتروفیـــل هـــا ،نوعـــی از گلبـــول هـــای ســـفید خـــون مـــی باشـــند ،کـــه در زمـــان حملـــه عوامـــل
بیمـــاری زا بـــه ســـلول هـــای بـــدن انســـان ،بـــه محـــل عفونـــت مهاجـــرت کـــرده تـــا پاتـــوژن هـــای
مهاجـــم را تخریـــب نماینـــد؛ گام اول در ایـــن پروســـه در بـــر گرفتـــن پاتـــوژن مـــی باشـــد .ســـپس
پات ــوژن را احاط ــه ک ــرده و اس ــید هیپوکل ــروس را ب ــه عن ــوان اکس ــید کنن ــده تولی ــد م ــی نماین ــد.
اس ــید هیپوکل ــروس ی ــک م ــاده  Biocideم ــی باش ــد ک ــه توس ــط س ــلول ه ــای نوتروفی ــل تولی ــد
ش ــده و ب ــه س ــرعت عوام ــل بیم ــاریزا را از بی ــن م ــی ب ــرد.

گلبوله ــای س ــفید ب ــدن موج ــودات زن ــده در هن ــگام فرآین ــد فاگوس ــیتوز،
اس ــید هیپوکل ــروس را تولی ــد م ــی نماین ــد.
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آنولیت
محل ــول آنولی ــت ح ــاوی م ــواد مؤث ــره کلر-اکس ــیژن کامپان ــد ب ــا  pHخنث ــی
و ب ــه عن ــوان ی ــک ضدعفون ــی کنن ــده س ــطح ب ــاال ،ایم ــن و وس ــیع الطی ــف
مـــی باشـــد ،ایـــن محلـــول در دنیـــا بـــه عنـــوان یـــک راهـــکار ســـبز مـــورد
اس ــتفاده ق ــرار م ــی گی ــرد و ب ــا اس ــتفاده از الکترولی ــز کنت ــرل ش ــده در نس ــل
جدیـــد ســـل هـــای ممبـــران دار بـــا جداســـازی آنولیـــت از کاتولیـــت (ســـود)
تولی ــد م ــی گ ــردد.
قاب ــل ذک ــر اس ــت ک ــه س ــدیم در قط ــب کات ــد از محل ــول آنولی ــت جداس ــازی
و خ ــارج م ــی گ ــردد.

Anolyte Characteristics

ORP/REDOX: 850-950 mV | pH: 5 - 7.5 | Active Ingredient: FAC 700-900 ppm

ELECTROLYZED WATER

I.E. GENERATION OF ANOLYTE AND CATHOLYTE

مکانیسم عمل

تخریـــب پروتئیـــن هـــای دیـــواره ســـلولی تـــک یاختـــه هـــا و ایجـــاد اختـــاف
فش ــار اس ــمزی در داخ ــل و خ ــارج س ــلول ،باع ــث ترکی ــدن س ــلول م ــی گ ــردد.

مکانیسم عمل اثرات ضدویروسی آنولیت
•غیرفعال کردن پروتئین های سطحی ویروسها
•تخریب  Envelopeویروسها

STANDARD ELECTROLYSIS
I.E. GENERATION OF SODIUM HYPOCHLORITE

ANODE

ANODE
OUT

IN

IN

OUT

IN

OUT

CATHODE

•غیرفعال کردن آنزیمهای ویروس (تخریب اسید نوکلئیک)

CATHODE

مکانیسم عمل اثرات ضدباکتریایی آنولیت

•وقفه در سنتز پروتئین ها
•دکربوکسیالسیون اکسیداتیو اسیدهای آمینه به نیتریت ها و آلدئیدها
•واکنش با اسیدهای نوکلئیک ،پورین و پیریمیدین
•ایجاد متابولیسم نامتعادل در نتیجه ی تخریب آنزیم های کلیدی

ANOLYTE
CATHOLYTE

CATHODE

-ve

+ve

2NaOH
H2

HCIO
CIO-

H2O2

HO-2

HO-2

HO2

OH-

˚OH

ANODE

H2O2
˚CI
O2

1

POWER SOURCE

BRINE SOLUTION

-+

-ve ions
+ve ions

O2

H+
cations

DIAPHRAGM

SOFT WATER
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مقایسه اسید هیپوکلروس ()HOCl
و یون هیپوکلریت ()OCl-

اســـید هیپوکلـــروس ( )HOClاز نظـــر بـــار الکتریکـــی خنثـــی و یـــون هیپوکلریـــت ( )OCl-دارای
بارالکتریک ــی منف ــی م ــی باش ــد .ه ــر دو م ــاده مؤث ــره ف ــوق دارای خ ــواص ضدعفون ــی کنندگ ــی
م ــی باش ــند .اس ــید هیپوکل ــروس واکن ــش پذیرت ــر ب ــوده و ضدعفون ــی کنن ــده ق ــوی ت ــری نس ــبت
ب ــه ی ــون هیپوکلری ــت م ــی باش ــد .در مرحل ــه ی بع ــد اس ــید هیپوکل ــروس ب ــه اس ــید کلریدری ــک
( )HClو ات ــم اکس ــیژن ( )Oک ــه ی ــک ضدعفون ــی کنن ــده بس ــیار ق ــوی اس ــت شکس ــته م ــی ش ــود.
خ ــواص ضدعفون ــی کنندگ ــی آنولی ــت ب ــر پای ــه ق ــدرت اکسیداس ــیون ات ــم ه ــای آزاد اکس ــیژن و
واکن ــش ه ــای جایگزین ــی کل ــر اس ــتوار اس ــت .ق ــدرت اث ــر م ــواد ضدعفون ــی کنن ــده خان ــواده کل ــر
بس ــتگی ب ــه  pHآن ه ــا دارد .در  pHبی ــن  5-7.5می ــزان کل ــر آزاد %80 ،ب ــه ص ــورت  HOClو کمت ــر
از  %20ب ــه ص ــورت  OCl-م ــی باش ــد ،ک ــه در ای ــن  pHق ــدرت ضدعفون ــی ب ــاال حاص ــل م ــی گ ــردد.
اســـید هیپوکلـــروس ( )HOClســـریع تـــر از یـــون هیپوکلریـــت ( )OCl-عمـــل نمـــوده و حـــدود 200
براب ــر ق ــوی ت ــر م ــی باش ــد.
هیپوکلریـــت ســـدیم (آب ژاول) دارای  pHقلیایـــی ،عـــدم ســـازگاری بـــا بافـــت ،دارای ســـدیم،
ویســـکوزیته بـــاال و عـــدم آبکشـــی آســـان و قـــدرت ضدعفونـــی کنندگـــی پاییـــن تـــر نســـبت بـــه
 HOClمـــی باشـــد.
عـــدد  ORPمحلـــول هیپوکلریـــت ســـدیم بیـــن  500-600میلـــی ولـــت بـــوده کـــه ســـرعت اثـــر و
قـــدرت اثـــر آن را بســـیار کاهـــش مـــی دهـــد.

کاربردهای آنولیت
پزشکی (بهداشت و سالمت)

•ضدعفونی دست و سطوح بیمارستانی
•ضدعفونی هوای مراکز درمانی (از طریق انجام عملیات مه پاشی)
•ضدعفونی آب مصرفی بیمارستان در جهت کنترل بیوفیلم ها در مخازن،
خطوط و لوله های آبرسانی
•استفاده در کیترینگ بیمارستان ها جهت ضدعفونی نمودن میوه ،سبزی و
سطوح در تماس با مواد غذایی
•مؤثر بر علیه میکروارگانیسم های مقاوم بیمارستانی از قبیل  MRSAو VRE
•استرلیزاسیون سرد ابزار و تجهیزات پزشکی از قبیل آندوسکوپ و....
•کمک به التیام زخم سوختگی ،زخم بستر ،زخم پای دیابتی
•ضدعفونی فاضالب بیمارستان

گندزدایی آب شرب
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آنولی ــت ط ــی ش ــرایط کنت ــرل ش ــده و ای ــده آل تولی ــد م ــی گ ــردد و ب ــا توج ــه ب ــه دارا ب ــودن خ ــواص
فیزیکـــی و شـــیمیایی مناســـب pH ،محصـــول نهایـــی در محـــدوده خنثـــی قـــرار مـــی گیـــرد .در
ای ــن مح ــدوده حداکث ــر می ــزان کل ــر آزاد باقیمان ــده ب ــه ص ــورت اس ــیدهیپوکلروس ک ــه اصل ــی_
تریـــن مـــاده مؤثـــره ایـــن محلـــول اســـت ( %80تـــا  )%90و یـــون هیپوکلریـــت در کمتریـــن میـــزان
( %10تـــا  )%20مـــی باشـــد .ترکیبـــات کلـــردار در شـــرایط اســـیدی دارای حداکثـــر میـــزان خاصیـــت
خورندگـــی مـــی باشـــند و در حالـــت قلیایـــی قـــدرت اثـــر کاهـــش مـــی یابـــد ،لـــذا مطلـــوب تریـــن
 pHب ــرای ترکیب ــات کل ــردار ،ب ــه منظ ــور افزای ــش ثب ــات م ــاده  ،HOClق ــدرت اث ــر ب ــاال و کاه ــش
میـــزان خورندگـــی ،محـــدوده  pHخنثـــی مـــی باشـــد .همچنیـــن الزم بـــه ذکـــر اســـت قـــدرت اثـــر
محل ــول آنولی ــت تنه ــا مح ــدود ب ــه کل ــرآزاد نم ــی باش ــد چ ــرا ک ــه س ــایر ترکیب ــات ارگانی ــک داخ ــل
ایـــن محلـــول ســـبب ایجـــاد اثـــرات سینرژیســـتی و در نتیجـــه افزایـــش قـــدرت اثـــر ضدعفونـــی
م ــی گ ــردد.

•جایگزین مناسب گاز کلر و گندزدایی نوین در فرآیند گندزدایی آب شرب
•حذف بیوفیلم و جلبکها از مخازن و خطوط آبرسانی
•دارای باقیمانده مناسب کلر در شبکه آبرسانی
•استفاده از مزایای توأم ترکیبات کلردار و خانواده اکسیژن
•گندزدایی آب در مدت زمان کمتر از  30ثانیه و عدم نیاز به زمان ماند ،که در
کلرزنی سنتی مورد استفاده قرار می گیرد

صنایع غذایی

•گندزدایی آب ورودی و آب شستشو
•افزایش طول عمر انواع میوه و سبزیجات و سایر فرآورده های خام دامی
•ضدعفونی کلیه سطوح در پروسه تولید ()CIP
•کنترل رشد قارچ ها ،باکتری ها و ویروس ها با انجام فرآیند مه پاشی
•استفاده در بطری شویی
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صنعتطیور

•گندزدایی آب آشامیدنی به منظور کنترل بیوفیلم ،در خطوط_
آبرسانی و مخازن
•ضدعفونی هوا در راستای کنترل بیماریهای ویروسی ،باکتریایی
و قارچی (با انجام عملیات مه پاشی)
•ضدعفونی سطوح و تجهیزات

Envirolyte Industries International Ltd
Narva str.1-330
10111 Tallinn
Estonia
+372 6626630
+372 6626631
envirolyte@envirolyte.com

Manufacturer:
Address:
Phone:
Fax:
E-mail:

EC-Confirmation

In accordance with Directive 90/45/EC concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the
member states relating to the classification, packaging and labeling
of dangerous preparations.
We declare that the ANK-Anolyte produced from the following mentioned units
cannot be classified as dangerous preparation.
EL and ELA types of units with different output capacities
varying from 40 to 4000 LPH

Unit types:

Description: Envirolyte water conditioning units
An assessment have been made for all the health effects corresponding to the
health effects of active substances in the “preparation” named ANK-Anolyte.
ANK-Anolyte proved NOT to have accordingly to Annex II:
Acute lethal effects
Non-lethal irreversible effects after single exposure
Severe effects after repeated or prolonged exposure
Corrosive effects, irritant effects
Sensitizing effects
Carcinogenic effects, mutagenic effects, toxic effects for reproduction.

•
•
•
•
•
•

An assessment of all the dangerous properties for the environment accordingly to
Annex III proved that ANK-Anolyte does NOT cause environmental hazards.
Technical documentation of the active substances in ANK-Anolyte and Material
Safety Data Sheet are available upon request.

باغبانی و کشاورزی

•گندزدایی آب کشاورزی
•حذف قارچ های بیماری زا بر روی اندام های گیاه (ساقه و
برگ گیاه)
•مه پاشی در سردخانه های میوه به منظور افزایش
ماندگاری محصول

صنعتدامپروری

•گندزدایی آب شرب گله به منظور کنترل بیوفیلم و جلبک ،در
خطوط آبرسانی و آبشخورها
•کنترل ورم پستان در گله با ارتقاء سطح بهداشت شیردوشی
•استفاده از آنولیت در  CIPخطوط و مخازن شیردوشی

برخی مجوز های بین المللی

•تأییدیـــه  FDAدرخصـــوص اســـتفاده از محلـــول هیپوکلـــروس اســـید بـــرای
مـــوارد  OTCبـــه عنـــوان یـــک آنتـــی ســـپتیک
•تأئیدی ــه س ــازمان  EPAدر خص ــوص کارآی ــی اث ــر آنولی ــت ب ــر روی وی ــروس ه ــای
پوش ــش دار و ب ــدون پوش ــش و س ــایر میکروارگانیســمها
•تأییدیه  NSF ANSI 61آمریکا در خصوص گندزدایی آب شرب
•تأییدیـــه  CEاتحادیـــه اروپـــا در کاربـــرد هـــای پزشـــکی ،دامپزشـــکی ،آب شـــرب و
صنعـــت غـــذا

برخی مجوز های ملی

•تأییدی ــه س ــازمان غ ــذا و دارو در خص ــوص ض ــد عفون ــی کنن ــده دس ــت و ع ــدم
ایج ــاد حساس ــیت پوس ــتی
•تأییدیـــه اثـــر ویـــروس کشـــی ،باکتـــری کشـــی و قـــارچ کشـــی محلـــول آنولیـــت
تولیـــد شـــده توســـط دســـتگاه  Envirolyteتوســـط انســـتیتو پاســـتور ایـــران و
دانشـــگاه تهـــران
•تاییدی ــه س ــازمان غ ــذا و دارو در خص ــوص ع ــدم خورندگ ــی ،ضدعفون ــی کنن ــده
خطــوط و ســطوح در تمــاس بــا مــواد غذایــی ،میــوه و ســبزیجات و ضدعفونــی
س ــطوح مراک ــز درمان ــی
•مجـــوز ســـازمان دامپزشـــکی کشـــور در خصـــوص اســـتفاده از محلـــول
ضدعفونـــی کننـــده آنولیـــت بـــرای ســـطوح ،ابـــزار ،تجهیـــزات و حتـــی بافـــت
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:ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ

 ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺎﺩ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ،ﺗﻬﺮﺍﻥ
۲۱  ﭘﻼﮎ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺟﻮﯾﺒﺎﺭ
۱۴۳۵۷۹۱۹۸۶ :ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ
۱۹۳۹۵ - ۶۶۸۶ :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ
۴۱۷۳۵ :ﺗﻠﻔﻦ
۸۶۰۸۲۵۳۳ :ﻧﻤﺎﺑﺮ

Head Oﬃce:
21 Jooybar Alley, Shad Street
Molla Sadra Street
Tehran, Iran
Tel: +98 21 41735
Fax: +98 21 8608 2533
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