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АГУУЛГА

• Ерөнхий мэдээлэл
• Хууль эрхзүй
• Хэрэглээ
• Бичил биетнүүдэд үйлчлэх механизм, судалгаа
• Монгол улсад хийгдсэн туршилт, судалгаа
• Бүтээгдэхүүний танилцуулга
• Үйлдвэрлэлийн танилцуулга

Электролизын ус гэдэг нь хоолны давсны усан уусмалыг
цахилгаан гүйдлээр боловсруулж гаргаж авсан
гипохлорын хүчлийн (HClO) уусмал юм.

ЭЛЕ КТ Р ОЛИЗ ЫН
ХА Л ДВА РГ Ү Й Ж Ү Ү Л ЭХ
УУСМА Л

• Гипохлорын хүчлийн усан
уусмал – HClO
• CAS 7790-92-3

• Идэвхтэй үйлчлэх агууламж –
0.001%< (10 мг/л<)
• Манай бүтээгдэхүүний
идэвхтэй найрлага – 0.005%
буюу 50 мг/л
• Исэлдэн, ангижрах потенциал –
+600 -1000 mV
• pH 2.7-6.5

2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂

цахилгаан гүйдэл
→ 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 2𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙− + 𝐻 +
𝑃𝑡 электрод

Япон технологи
Бактери
Вирус

Хүчтэй халдваргүйтгэл

Ашиглахад хялбар

Хаягдал бага

Хүний биед хоргүй

Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг

Электролизын
халдваргүйжүүлэх
уусмал
Дэлгүүр, хүн олон цугладаг
газар

Мал аж ахуй, Фермерийн аж ахуй

Зочид буудал, нийтийн үйлчилгээ

БҮХ ТӨРЛИЙН БАКТЕР, ВИРУСЫГ
НАЙДВАРТАЙ УСТГАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
Хамгийн тэсвэртэй өвчин үүсгэгчдийг ч
ор мөргүй устгана. Жишээ нь.
• Норовирус

Бактери

• Короновирус
Вирус

• Сүрьеэгийн нян

• Антибиотикт тэсвэртэй нян (MRSA г.м)
• Гэдэсний өвчин үүсгэгчид
Хүчтэй халдваргүйтгэл

ХҮНД ЯМАР НЭГЭН ХАРШИЛ ӨГӨХГҮЙ,
ХОРУУ ЧАНАРГҮЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
• Хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг
нөлөө үзүүлэхгүйг олон төрлийн
туршилтаар нотолсон.
• Зөвхөн бичил биетний эд эсэд нөлөөлөх
хүчтэй молекулуудыг маш бага буюу
зохистой түвшинд агуулсан.

Хүний биед хоргүй

• Хүний нүд, арьсны эд эсийг гэмтээхгүй.
Залгисан тохиолдолд ямар ч сөрөг
нөлөөгүй. Харин ч нүдний зарим өвчний
эсрэг ашиглах дусаалга, шарх цэвэрлэх,
боолт тавихад ашигладаг.

ХҮҮХДЭД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛААР ХАНИАД
ТОМУУГИЙН ТАРХАЛТЫГ БУУРУУЛЖ ЧАДНА
• Эмнэлэг, цэцэрлэг, сургууль зэрэг
олон хүн цугласан газар агаар орчны
болон
гадаргуугийн
халдваргүйжүүлэлт
хийхэд
нэн
тохиромжтой.

Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг

ОЛОН НИЙТИЙН ГАЗРААС АВАХ
ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫГ БУУРУУЛНА
• Хүний эрүүл мэндэд аюулгүй аргаар
дэлгүүр, банк, олон нийтийн газар,
оффисийн
орчны
халдваргүйжүүлэлтийг
хийхэд
тохиромжтой.

Дэлгүүр, хүн олон
цугладаг газар

• Олон нийтийн газар дахь бүх төрлийн
хүний гар хүрэлцдэг бариул - Хаалга,
шатны бариул, цонх, автобус, нийтийн
тээвэрийн бариул, дэлгүүрийн түрдэг
тэрэгний бариул

ОЛОН НИЙТИЙН ГАЗРААС АВАХ
ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫГ БУУРУУЛНА
• Хүний эрүүл мэндэд аюулгүй аргаар
гэр ахуй, зочид буудал, зоогийн газар,
гал тогоо, ариун цэврийн өрөөний
халдваргүйжүүлэлтийг
хийхэд
тохиромжтой.
Дэлгүүр, хүн олон цугладаг
газар
Зочид буудал, нийтийн үйлчилгээ

БҮХ ТӨРЛИЙН ГАДАРГУУ БОЛОН ОРЧНЫ
АГААРЫГ ХАЛДВАРГ ҮЙЖҮҮЛЭХ
БОЛОМЖТОЙ
• Зориулалтын халдваргүйжүүлэх
арчуур нь арьсыг
хуурайшуулахгүйгээр
халдваргүйжүүлэх боломжтой.

• Ахуйн нөхцөлд ашигладаг агаар
чийгшүүлэгч буюу ууршуулагч болон
тоосруулан цацагч ашиглан агаарыг
халдваргүйжүүлж болно.
• Элдэв төрлийн үнэр дарахад үр
дүнтэй. Жишээлбэл: Хөргөгчний удсан
үнэр гм

Ашиглахад хялбар

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
• Эрчим хүчний хэмнэлтэт технологи
ашигласан үйлдвэрлэл
• Халдваргүйжүүлэлт хийсний дараа
химийн хортой бодисын үлдэгдэл
үүсэхгүй
Хаягдал бага

• Үүсэх сав баглаа боодлын хаягдлыг
дахин цэнэглэж, ашиглах боломжтой.

ШИНЭ ҮЕИЙН ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ
БОДИС
• Хортой үлдэгдэл үүсгэдэггүй тул
хөдөө аж ахуйд хүнсний ногоо, мал аж
ахуй, газар тариаланд
халдваргүйжүүлэх, пестицидийн
зориулалтаар ашигладаг
• Хүнсний зах, малын бой , фермерийн
аж ахуйд өргөнөөр ашиглах
боломжтой.

Мал аж ахуй, Фермерийн аж ахуй

ЭЛ Е К Т РО Л И З Ы Н У У С М А Л
(HOCL）

Өргөн хэрэглээнд байдаг
Белизна буюу NaOCl –с
80-100 дахин илүү хүчтэй
халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй ч
Хоруу чанаргүй, үнэргүй,
бага концентрацитай

Хлор хий Сул хүчиллэг
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• Гэр ахуйн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэх
• Орчны агаарыг халдваргүйжүүлэх
• Эмнэлгийн бүх төрлийн халдваргүйжүүлэхэд
/шүд, мэс засал, дуран г.м/
• Арьс цэвэрлэх, гоо сайхан
• Бүх төрлийн нянгийн бохирдолтой гадаргуу
халдваргүйжүүлэх

ХЭРЭГЛЭЭ

• Арьсны зарим төрлийн өвчин, түлэгдэлт,
шархлааны эмчилгээнд
• Нүдний зарим төрлийн халдвар, өвчний
эмчилгээнд

• Зоонозын өвчний халдваргүйжүүлэлт
• Хүнсний зах, мал, амьтны ферм, бой, хүнсний
ногоо, махан бүтээгдэхүүн халдваргүйжүүлэхэд

• Зарим төрлийн хортой бодис, хлорорганик
пестицид, дэгдэмхий органик бохирдуулагчдыг
арилгах

ХУУЛЬ ЭРХЗ ҮЙ
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага

• Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын EML, EMLc (чухал
шаардлагат эмийн жагсаалт) жагсаалтанд оруулахаар
экспертийн үнэлгээгээр орж, хэлэлцэгдэж байгаа.
https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert
/21/applications/gypochlorous_acid_solution_ad/en/?fbclid=I
wAR3B1XV_WqeIomUhEAAY1SuPVUcNxoBHZSeL6gFqfXbEm_QYKGp1X-dRUQ
• Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын (WHO)
экспертийн үнэлгээний тайланд шарх, түлэгдэлтээр
арьсанд үүссэн гэмтлийн эсрэг ашиглах талаар зөвлөмж
гаргасан.
https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert
/21/applications/s15_hypochlorous_acid_add.pdf?ua=1

ХУУЛЬ ЭРХЗ ҮЙ
Европийн холбоо

• Нийт 450 орчим компани хүчиллэг
электролизын усыг үйлдвэрлэх
зөвшөөрөл авсан байна.
https://echa.europa.eu/documents/10162/2
7434452/art_95_list_en.pdf/c752c5ae358c-e84b-652a-fb98106dfe8e

ХУУЛЬ, ЭРХЗ ҮЙ
Америкийн Нэгдсэн Улс

• АНУ-ын Хүнс, эмийн агентлаг (FDA)ийн хүнсний бүтээгдэхүүн
халдваргүйжүүлэх бодисын бүртгэлд
бүртгэгдсэн (Environmental Assessment
for Food Contact Notification No. 1811;
https://www.fda.gov/media/109611/downlo
ad)
• Байгаль орчныг хамгаалах агентлаг
(EPA)-ийн пестицидийн бүртгэлд
бүртгэгдсэн (2017),
• Хөдөө аж ахуйн байгууллага (USDA)
Органик хүнсний нэмэлт
бүтээгдэхүүний зөвлөмжөөр хүнсний
бүтээгдэхүүнийг халдваргүйжүүлэх
зорилгоор хэрэглэхийг зөвлөсөн.
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files
/media/CS%20Hypochlorous%20Acid%20
NOP.pdf

ЯПОН УЛС
• Эрүүл мэндийн үйлчилгээний
байгууллагын түгээмэл
халдваргүйжүүлэх бодисын жагсаалтад
орсон.
• Эмнэлэг, Хүнсний зах, мал, амьтны
ферм, бой, хүнсний ногоо, махан
бүтээгдэхүүнийг халдваргүйжүүлэхэд,
• Гэр ахуйн цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл,
орчны агаарыг халдваргүйжүүлэх, арьс
халдваргүйжүүлэх зэрэг маш олон
зориулалтаар ашигладаг
• Япон улсын Функционал усны холбоо
нь голчлон электролизийн устай
холбоотой судалгааг явуулдаг.

www.hypochlorousacid.com

ОРЧНЫ АГААРЫГ
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХЭД ХЭРЭГЛЭХ АРГА
БАГА ХЭМЖЭЭНИЙ БУЮУ <50 М 2
ТАЛБАЙД
•

ТОМ ХЭМЖЭЭТЭЙ БУЮУ >50М 2
ТАЛБАЙД

ГАР
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭГЧ
НОЙТОН САЛФЕТКА

БИЧИЛ БИЕТНҮҮДЭД ҮЙЛЧЛЭХ
МЕХАНИЗМ, СУДАЛГАА

ДА РХЛ А А Н Ы С И С Т ЕМД
ГИ ПОХЛ ОРЫН Х Ү Ч И Л Ү Ү СЭХ
МЕХА Н И ЗМ
•

Нейтрофил (цусны цагаан эс) дотор
устөрөгчийн пероксид болон хлоридын
ионоос мьелопероксидаза энзисийн
оролцоотойгоор гипохлорын хүчил үүсч
байдаг.

•

Энэ нь хүний биеийн байгалийн
дархлааны систем

•

Бичил биетнүүдийг устгах үүрэгтэй

•

Эмгэг төрүүлэгчдээс ялгарсан
токсинуудыг саармагжуулж, үрэвслийг
дарах үүрэгтэй.

Бактерт үйлчлэх
механизм

БИЧИЛ
БИЕТНҮҮДЭД
ҮЙЛЧЛЭХ
МЕХАНИЗМ
• HClO - Гипохлорийн хүчил нь
хүчтэй исэлдүүлэгч шинж чанартай
юм.
• Бактерийн хананы мембраныг
нэвтрэн бактерийн эсийн доторх
эрхтэнцэрүүдийн
уураг,
аминхүчлийг исэлдүүлэх замаар уг
бичил биетнийг устгадаг. (бусад
гипохлорын давснууд нэвтрэх
чадваргүй)
• Вирусын бүтэц дэх уураг, РНХ
молекул болон эсэд наалдах хэсэг
буюу
гликопротейны
хүүдийг
исэлдүүлэх буюу гэмтээснээр эсэд
халдварлах процессийг таслан
зогсоодог.

Вируст үйлчлэх
механизм

ӨВЧИН ҮҮСГЭГЧ БАКТЕРИ, ВИРУСЫГ
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ ЧАДВАР
Өвчин үүсгэгч нян, вирус
Staphylococcus aureus
MRSA
Escherichia coli 0-157 H7
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella Enteritidis
Vibrio paraphaemolyticus
Bacillus cereus
Mycobacterium tuberculosis
Feline calicivirus
Herpes Virus
Influenza virus
Human Norovirus
SARS CoV

40 мг/л
HOCl
+ <10 сек
+
+
+
+
+
3-5 минут
-2.5 минут
+
+
+
+
+

1000 мг/л
NaClO
+<10 сек
+
+
+
+
+
3-5 минут
-30 минут
+
+
+

Агаарт буй эмгэг
төрөгчдийг
халдваргүйжүүлэх
чиглэлээр ашиглаж буй
туршлага
• Япон улсад электролизийн усыг эрүүл мэндийн
байгууллагууд, оффис, хөдөө аж ахуйн ферм, агуулах,
хүнсний зах зэрэг газруудад дотоод орчны агаарыг
ариутгах зориулалтаар хэт авиан ууршуулагчаар агаарыг
ариутгадаг.

• Агаарыг
ариутгахдаа
0.001%-0.008%
буюу
10-80 мг/л агууламж бүхий усан уусмалыг ашигладаг.

СҮРЬЕЭГИЙН НЯНГИЙН ТАРХАЛТЫН ЭСРЭГ
ҮЙЛЧЛЭХ СУДАЛГАА
• Япон, Их Британи-д хийгдсэн судалгаануудаас харахад Сүрьеэгийн
mycobacterium tuberculosis нян дээр халдваргүйжүүлэх туршилтаар эерэг
үр дүн үзүүлсэн байна.

АНТИБИОТИКТ ТЭСВЭРТЭЙ НЯНГУУДЫН
ЭСРЭГ ХИЙСЭН СУДАЛГАА
An ınvestigation into the in-vitro effectiveness of
electrolyzed water against various microorganisms
Keramettin Yanik, Adil Karadag, Nevzat Unal, Hakan
Odabasi, Saban Esen, Murat Gunaydin
Int J Clin Exp Med. 2015; 8(7): 11463–11469. Published
online 2015 Jul 15.
PMCID:
PMC4565347

Дараах нянгуудийн өсгөвөр бүхий гадаргууг 50-500
ppm агуулгатай электролизийн аргаар гаргаж авсан
гипохлорын хүчлийн уусмалаар үйлчлээд
өсгөвөрлөхөд нянгийн ургалт илрээгүй.
• Acinetobacter baumannii, Escherichia coli,
Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Bacillus subtilis, Myroides spp, MRSA, VRE
International journal of clinical and
experimental medicine 8.7 (2015): 11463

АНТИБИОТИКТ ТЭСВЭРТЭЙ НЯНГУУДЫН
ЭСРЭГ ХИЙСЭН СУДАЛГАА
Evaluating use of neutral electrolyzed water for
cleaning near-patient surfaces
Stewart M1 MB ChB munro_dcs@hotmail.co.uk Bogusz A1 MB ChB alexandrabogusz@gmail.com Hunter
J2 BSc jennifer.hunter@lanarkshire.scot.nhs.uk Devanny I 3 MB ChB ian_2020@hotmail.co.uk Yip B1 FRCP
brigitte.yip@lanarkshire.scot.nhs.uk Reid D1 MRCP damien.reid@lanarkshire.scot.nhs.uk Robertson C4-6
PhD chris.robertson@strath.ac.uk Dancer SJ2 * MD, FRCPath stephanie.dancer@lanarkshire.scot.nhs.uk 1
Care of the Elderly Medicine, Hairmyres Hospital, NHS Lanarkshire 2 Dept. of Microbiology, Hairmyres
Hospital, NHS Lanarkshire 3 Dept. of Medicine, Wishaw Hospital, NHS Lanarkshire 4 Dept. of Mathematics
and Statistics, University of Strathclyde, Glasgow 5 Health Protection Scotland, Glasgow 6 International
Prevention Research Institute, Lyon.

Эмнэлгийн өндөр настнуудын хэвтэж эмчлүүлдэг
тасагаас MRSA бүхий гадаргууг pH6.5 ~30 ppm агуулгатай
электролизийн аргаар гаргаж авсан гипохлорын
хүчлийн уусмалаар угаагаад өсгөвөрлөхөд нянгийн клон
үүсгэх нэгж 71%-иар буурсан. Мониторингийг нийт 48
цагийн туршид явуулсан.

Infection Control & Hospital Epidemiology
35.12 (2014): 1505-1510

Япон улсад электролизийн усны амьтад дээр хийсэн
туршилтын үр дүн

ХОРУУ ЧАНАР

• Япон улсад амьтад дээр
хийгдсэн клиник туршилтаар
эрүүл мэндэд нөлөөлөх сөрөг
үр дагавар илрээгүй.

Хурц хоруу чанар

Илрээгүй

Нүд цочроох

Цочрол өгөөгүй

Арьс цочроох /нэг удаа/

Цочрол өгөөгүй

Арьс цочроох /олон
давталттай/

Цочрол өгөөгүй

Харшил үүсгэх

Илрээгүй

Эсийн хоруу чанар

Дунд зэрэг

Ургийн гаж нөлөө үүсгэх
эсэх

Илрээгүй

Япон улсын Хүнсний Судалгааны Лабораторит явуулсан туршилт
Электролизийн усны агуулга: 200 мг/л

АРЬСАНД ҮЗҮҮЛЭХ
НӨЛӨӨЛӨЛ

• АНУ-ын Bioscience Laboratories Inc. нь
Pulmatrix компанийн захиалгаар 21
Хоногийн хуримтлагдах арьсны эд
эсүүдэд үүсгэх үрэвслийн судалгаа 2016
онд хийсэн.
• Судалгаанд 36 өвчтөний арьсанд 106 мг/л
агуулгатай HOCl шингээсэн патч 21
хоногийн турш тавьж ажиглалт хийсэн.
• Судалгааны үр дүнд хамгийн бага
нөлөөтэй буюу 0,58-1 оноо авсан
(хамгийн ихдээ 7 оноо)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT0
2198963?id=NCT02198963&draw=2&rank=1&
load=cart

•Format: Abstract
Send to
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Effects of a low concentration hypochlorous Acid nasal irrigation solution on bacteria,
fungi, and virus.
Kim HJ1, Lee JG, Kang JW, Cho HJ, Kim HS, Byeon HK, Yoon JH.
Author information
Abstract

ЭСИЙН ХОРУУ ЧАНАР
ТОДОРХОЙЛСОН ТУХАЙ
•

Хүнд эсийн хоруу чанар үзүүлж байгаа
эсэхийг судлах зорилгоор биохимийн
туршилт явуулсан.

•

Туршилтаар 30 минут болон 2 цагийн
туршид
хүний
хамрын
эсийг
гипохлорын хүчлээр үйлчлэхэд эсийн
хоруу чанар илрээгүй.

OBJECTIVES/HYPOTHESIS:
Saline irrigation would be more effective for chronic sinusitis patients if it had bactericidal
effects. Low concentrations of hypochlorous acid may be used as a nasal irrigation solution.
First, we developed a 0.85% NaCl solution by adding NaCl to tap water (pH 7.0 and 8.4) and
measuring the concentration of free chlorine and hypochlorous acid after giving the solution a
short electrical impulse of 20 seconds. Then we investigated whether the derived hypochlorous
acid had a toxic effect on human primary nasal epithelial cells, if and what effect it had on the
expression of mucin genes, and, finally, if it had bactericidal, fungicidal, or virucidal effects.
STUDY DESIGN:
In vitro biochemical experiment.
METHODS:
We treated human primary nasal epithelial cells with 3.5 ppm of hypochlorous acid and then
examined the cells for cytotoxicity. We also investigated the bactericidal, fungicidal, and
virucidal effects by challenging the cells with the following microorganisms Aspergillus
fumigatus, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Rhizopus oryzae, Candida
albicans, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, and
Streptococcus pyogenes. To study the virucidal effects of HOCl, we used the human influenza
A virus to challenge the cells.
RESULTS:
: In the cytotoxicity assay and in the morphological examination, the cells did not show
anytoxicity at 30 minute or 2 hours after treatment with HOCl. More than 99% of bactericidal or
fungicidal activity was noted for all species, except for Candida albicans, in tap water at either
pH 7.0 or 8.4. In addition, a 3.2-log10 reduction was achieved in cells challenged with the
human influenza A virus.
CONCLUSIONS:
A low concentration HOCl solution can be used as an effective nasal irrigation solution.
PMID:
18677274
DOI:
10.1097/MLG.0b013e31817f4d34
[Indexed for MEDLINE]

МОНГОЛ УЛСАД ХИЙГДСЭН ТУРШИЛТ
СУДАЛГАА
• Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа
лаборатори
• Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв

• Мал эмнэлгийн хүрээлэн
• Зоонозын өвчин судлалын төв

• Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв

МХЕГ - ХАБҮЛЛ

• Электролизийн усны дээжийг
МХЕГ-ийн Хүнсний аюулгүй
байдлын үндэсний лавлагаа
лабораторид хүргүүлж
халдваргүйтлын үйлчлэл үзүүлж
байгаа эсэхийг тодорхойлуулсан.

• Уг шинжилгээний дүгнэлтээр
MNS 6236-2011 стандартын
шаардлага хангаж байна гэсэн
дүгнэлт гарсан.
• Мөн Япон улсаас ирсэн дээжтэй
харьцуулсан сорилтыг явуулсан.

АРЬСНЫ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
Тус бүтээгдэхүүний дээжийг арьсны өвчин
судлалын үндэсний төвийн 4 тасагт
туршилтын журмаар хэрэглэж дүгнэлт
авсан.

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
Тус хүрээлэн дээр хөхтөн амьтдад үзүүлэх хоруу
чанарын туршилтад хамруулж эерэг үр дүн гарсан.

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН
СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
Уг электролизын ус нь зоонозын
халдварт өвчний үүсгэгчийн
дарангуйлах
үйлчилгээтэй
байна гэсэн дүгнэлт гаргасан.

ХА Л ДВА РТ ӨВЧ И Н СУДЛ А Л ЫН
Ү Н ДЭСН И Й Т ӨВ
•

Нянгийн
ургалт
(Staphyllacoccus
epidermidis) үзүүлж байсан судалгааны
биетийг бодисын уусмал арчсаны дараа
шинжилж
үзэхэд
нянгийн
ургалт
үзүүлээгүй.

•

4 төрлийн нянгийн стандарт омгийн цэвэр
өсгөвөр болон HClO-ийн уусмал хольж
хийсэн булингид хийсэн нян судлалын
шинжилгээгээр нянгийн ургалтгүй байв.

ЗӨВШӨӨРӨЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
“ГИПОН“ Халдваргүйжүүлэх уусмал

ТЕХНОЛОГИЙН
СХЕМ

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ
• Гипохлорын хүчлийн агуулгыг 2 янзаар
хянахаар төлөвлөж байна. Үүнд:

• Үйлдвэрлэлийн гарах шугаманд
шууд
хэмжилтийн
багаж
суурилуулах. Шууд хэмжилтийн
багаж суурилуулснаар гарч буй
бүтээгдэхүүн дэх идэвхтэй бодисын
агуулгыг
программын
тусламжтайгаар тооцох боломжтой
• Бүтээгдэхүүнээс сорьц цуглуулж авч
фотоколориметр
болон
полярометрийн аргаар хэмжилт
хийдэг.
• Уусмалын орчинг тодорхойлохдоо:
• Индикаторийн
тодорхойлно

цаас

ашиглан

• pH
хэмжигч
тодорхойлно

багаж

хэрэглэн

“ГИПОН”
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ
УУСМАЛ
• CS-11-0468:2020 Халдваргүйжүүлэх уусмал
Гипон буюу гипохлорын хүчлийн
халдваргүйжүүлэх уусмал Ерөнхий
шаардлага стандартын дагуу үйлдвэрлэл
явагдаж байна.

• 0.5 литр болон 5 литрийн савлагаатай
• Орчны агаарыг халдваргүйжүүлэх зорилгоор
тоосруулан шүршиж болон манантуулж,
• Гарыг халдваргүйжүүлэх зорилгоор,
• Гадаргууг уусмалаар шүршиж ашиглана.
• Хаяг шошгоны MNS 6648:2016 стандартад
нийцсэн
•

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

