
                                                               

Hand sanitizers

مقدمة:
تعد مطهرات اليدين مستحضرات الغنى عنها خاصة في الوقت الحالي ، قد تكون هذه المستحضرات إما بش��كل
سائل أو جل ، تستخدم لتقليل العوامل الممرضةعلى اليدين فهي غالبا تقتل الجراثيم عن��د اس��تمرار تطبيقه��ا لم��دة

15-   ثانية دون الحاجة إلى ماء ومغس��لة )ال��تي التك��ون مت��وفرة في أم�اكن كث��يرة كوس�ائط النق��ل و بعض30 
alcohol – basedأماكن العمل , أف(ضل هذه المطهرات وأكثرها شيوعا الحاوية بشكل أساسي على الكحول 

type كما األمثلة التالية .   :

:   من محلول معقم لليدين 1000mlلتحضير

   ml  751.5 %   99.8كحول إيزوبروبيلي: 

   ml   14.5%:                  98غليسرول 

             ml  41.7% :  3ماء أوكسجيني 

 ..........................................

   من محلول معقم لليدين :1000mlلتحضير

ml      (80%) 833.3% : 99ايتانول 

ml   (1.45%) 14.5% :  98غليسرول 

ml    (0.125%) 41.7%:  3ماء أوكسجيني 

دور الغليسرين هو تحسين قبول المستحضر حيث يخفف الجفاف الناتج عن استخدام الكحول بتراكيز عالية.

 ( مثل )زيت الشاي – زيت الالفندر ( أوبعض الخالصات مثل )جلessntial oilأيضا قد تضاف الزيوت  )
%   ألن70األلوفيرا ( لتقليل األثر المجفف للكحول على اليدين� مع االنتباه أن تبقى نسبة الكحول المستخدمة 

انخفاض هذه النسبة يقلل فاعلية المستحضر المطهرة.

الوصفة :

الدورالكميةاسم المادة

Sepimaxzen0.8%gel forming )المادة المهلمةالمشكة للجل( 

aquaxyl1%Softening-smoothing –emollient gent
)مرطب ومنعم(

PEG/PPG-17-61%Solvent – help gel forming agent 
)محل – يدعم عمل العامل المشكل للجل(

Tocopheryl acetat0.1%Anti oxdant)مضاد أكسدة(   

CELLULOSE0.1%
ABSORENT –VISCOSITY ENHANCER

يمتص الماء ممايزيد من لزوجة المستحضر ()
lctose0.1%Humectant –skin conditioner
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)مرطب(
Ascorbyl palmitateO.1%Anti oxidant)مضاد أكسدة(  

Jojoba esters0.1%Emollient- skin conditioner
)مطرية (

Chromium hydroxie0.1%Bulking 
)يبقى في المستحضر بشكل حبيبات خضراء – تحسين المظهر(

glycerine3%Humectant)مرطب(  

Alcohol(ETHANOL)70%Anti septic effect 
)التأثير المطهر)

waterUP
T0...100

Diluent)ممدد(  

طريقةالتحضير: 

800(  بواسطة مازج بسرعة A( ضمن الطور)B ثم نبعثر الطور)(B( والطور )Aنزن مكونات الطور )

rpm( لمدة نصف ساعة , نضيف الطور c للمزيج  مع التحريك وزيادة سرعة المازج إلى )150 rpmلمدة 

 دقيقة .2( مع استمرار المزج لمدة d دقائق, ثم نضيف الطور )10

Ph = 6  المستحضر
(- و.clear bottle يعبوات شفافة ) يسوق المنتج 

هذه الوصفة تعطي جل شفاف يحوي حبيبات خضراء اللون تعود لوجود )هيدروكسيد الكروم( 

من الممكن تحضير جل مطهر لأليدي بصيغ أبسط من ذلك )مرفقة بالفيديو(

الدورالكميةاسم المادة

ETHANOL75gSanitizing ingriedient

GLYCERINE5 mL humectant

Sepimaxzen0.8 gGel forming agent

WATERUP TO   100diluent

 طريقة العمل :

دورة /الدقيقة ثم نضيف800يتم مزج الماء مع الغليسرين ثم يضاف المزيج إلى اإليتانول وذلك بواسطة مازج بسرعة 

  المستحضرPH( ونستمر بالتحريك على المازج لمدة ساعة تقريباً  ثم نقيس Sepimaxzenالبولمير المشكل للجل )

  حسب الحاجة  , ثم نمزج ويكون المستحضرCITRIC ACID   أو TEA وذلك بإضافة 6-5.5الناتج ويضبط ليكون  
جاهز.

مالحظات :

يمكن أن نضيف لهذه الوصفة  خالصات نباتية )خالصة بابونج – خالصة األلوفيرا (  لتقليل تأثير الكحول-

 الساحب للماء دون التقليل من الفاعلية.
-carpopol ( بمايلي : Sepimaxzenيمكن استبدال )-

المواد المستخدمة :
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Sepimaxzen : poly acrylate cross polymere-6 : يصنف كـ    -thickener agent

Stabilizer agent – clear gel formation

هو بولمير صنعي مكون من تصالب بولي أكريالت , يستخدم عامل مثبت للمستحلبات والمعقات ,رافع قوام, يتميز
بثباته وأنه يعطي هالما ت شفافة.

AQuaxyl( هو مشتق نباتي يحوي عدة سكاكر كحولية أشهرها  : xylitolيساعد هذ المزيج من السكاكر الجلد على )
االحتفاظ بإماهته  فترة طويلة, و أيضاً لها دور في تعزيز انتاج الهيالو رونيك الذي بدوره يزيد من إماهة طبقات

الجلد .

Peg/ppg-17-6 مركبات بربلين غليكول من6 مركب ايتلين غليكول مع  17:  هو منتج كيميائي يتكون من  تماثر

 , منحل بالماء  poloxalene  -   poloxamereمرادفاته  
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