ناول کورونا وائرس ( - )COVID-19فائٹنگ پروڈکٹ
امریکن کیمسٹری کونسل کے (اے سی سی) سنٹر برائے بائیو سائیڈ کیمسٹریٹس (سی بی سی) نے ابھرتی ہوئی
وائرل پیتھوجینز کے خالف استعمال کے لئے امریکی ماحولیاتی تحفظ ایجنسی (ای پی اے) کے ذریعہ پہلے
سے منظور شدہ مصنوعات کی ایک فہرست مرتب کی ہے اور اسے  2019کے ناول کے دوران استعمال کیا
جاسکتا ہے۔
کورونا وائرس ( )COVID-19پھیلنا۔ یہ مصنوع کی فہرست مکمل نہیں ہے لیکن اسے  COVID-19کے
دوران استعمال کیلئے مناسب مصنوعات کی شناخت کے لئے کاروباری مالکان  ،صحت کے پیشہ ور افراد
اور عوام استعمال کرسکتے ہیں۔
اس دستاویز میں موجود معلومات کو عوامی خدمات کے طور پر فراہم کیا جارہا ہے۔ معلومات کو درست ثابت
کرنے کے لئے تمام کوششیں کی گئیں ہیں  ،لیکن اے سی سی اور سی بی سی معلومات کی مکمل یا درستگی
کے بارے میں کوئی نمائندگی یا ضمانت نہیں دیتے ہیں۔ اے سی سی  ،سی بی سی  ،اور اس دستاویز میں درج
پروڈکٹ مینوفیکچروں کو بغیر کسی پیشگی اطالع کے معلومات کو تبدیل  ،حذف کرنے  ،یا اس میں ترمیم
کرنے کا حق محفوظ ہے۔ اس معلومات کو حاصل کرنے والے افراد کو مصنوعات کے لیبلنگ کی بنیاد پر
استعمال کرنے سے پہلے کسی مصنوع کی مناسبیت کے بارے میں اپنا عزم کرنا چاہئے۔ اے سی سی اور سی
بی سی کسی بھی مصنوعات کے معیار کی ضمانت یا ضمانت نہیں دیتا ہے یا دستیاب مصنوعات کی باضابطہ
منظوری کے ذریعہ مصنوعات کی منظوری دے سکتا ہے۔ اس فہرست میں دستیاب تمام مصنوعات وفاقی
قوانین اور ضوابط کے مطابق لیبل لگا ہوا استعمال کیلئے رجسٹرڈ ہیں۔ ریاست کے ضوابط مختلف ہو سکتے
ہیں۔ کسی بھی صورت میں اے سی سی یا سی بی سی کسی بھی نوعیت کے نقصانات کے لئے ذمہ دار نہیں
ہوگا جس کے نتیجے میں ان مصنوعات کے استعمال یا انحصار کے نتیجے میں معلومات ہوں گی۔
نوٹ :سی بی سی  CoVID-19جیسے وباوں سے لڑنے میں کسی مصنوع کی تاثیر کا عزم نہیں کرسکتی ہے۔
کسی بھی مصنوع کی تاثیر سے متعلق سواالت کیلئے  ،جو ذیل میں درج نہیں ہیں  ،براہ کرم براہ راست
ڈویلپر سے رابطہ کریں۔

پروڈکٹ کے استعمال کےیلئے  ،استعمال کی سمت کی تصدیق کیلئے براہ کرم کمپنی  /ڈسٹریبیوٹر سے رابطہ
کریں  ،یا ای پی اے سے منظور شدہ لیبل سے مشورہ کریں https://www.epa.gov/pesticide-
labels/pesticide-product-label-system-ppls-more-information.

EPA REG No.
74559-1
1839-83-34370
1839-83-13103
1839-83-57839
1839-83-70627
6836-152-1270
1839-83-2296
87742-1-92595
87742-1-92595
87742-1-92595
87742-1-92595
1677-235
1839-83-75473
1839-83-75473
1839-83-50718
83614-1
83614-1
46781-15
46781-12
6836-152-89301
67619-29
5813-21
67619-29
5813-40-67619
67619-33
67619-21
67619-24
5813-40-67619
67619-16
67619-17
5813-40
56392-7
67619-30
67619-24
5813-105
5813-110
5813-40
5813-115
5813-89
5813-89
67619-38
1839-83
1839-83-34370
1839-220-83908
1839-83-68168
6836-152-14462
1839-83-1124
1839-83-4170
6836-152-63836
1839-83-66061

Ready to Use Products
Company/Distributor
Accel Tb Virox Technologies, Inc.
 Wechem, Inc.فائدہ
 AERO CHEMICAL COایرو ٹی بی فری
 Ultra Chemاف الٹرا ایسڈ فری ٹوٹل باتھ روم کلینر
 Diversey, Inc.تمام مقصد ویرکس
 Zepہوابازی آر ٹی یو کلینر
 National Chemical Laboratories, Inc.اسپرے ڈس انفیکٹینٹ کلینر Avistat-D RTU
 Bioesque Solutions/Natureal, LLCبائیویسک حل بوٹینیکل ڈس انفیکٹینٹ حل  1/12کیوٹ
 Bioesque Solutions/Natureal, LLCبائیویسک حل بوٹینیکل ڈس انفیکٹینٹ حل  1/4گیل
 Bioesque Solutions/Natureal, LLCبائیوسک حل بوٹینیکل ڈس انفیکٹینٹ حل  5گیل
 Bioesque Solutions/Natureal, LLCبائیوسک حل بوٹینیکل ڈس انفیکٹینٹ حل  55گیل
 Ecolab Incبلیچ ڈس انفیکٹینٹ کلینر
 Bright Solutionsروشن حل لیموں زپ ڈس انفیکٹینٹ آر ٹی یو
 Bright Solutionsروشن حل آر ٹی یو باتھ کلینر نان ایسڈ باؤل اور ریسٹ روم ڈس انفیکٹینٹ
 NATIONAL AMERICAN SALES CORP.بی ایس اینڈ ایچ
 Byotrol, Inc.بائیوٹرول باتھ جراثیم ُکش کلینر
 Byotrol, Inc.بائیوٹرول ڈس انفیکٹینٹ کلینر
 Metrexکیویسائیڈ بلیچ
 Metrexکیویسیڈ 1
 On Track Enterprises, Inc d/b/a Clear Gearصاف گیئر کھیلوں کا سپرے
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس  4ون ڈس انفیکٹنگ اسپرے میں
 The Clorox Companyکلوروکس کلینر کلینر  +بلیچ
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس تجارتی حل ® کلوروکس®  4میں ون ڈس انفیکٹینٹ اور سینیٹائزر
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس تجارتی حل ® کلوروکس ® جراثیم کشی کے باتھ صاف کرنے واال
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس تجارتی حل ® کلوروکس® جراثیم ُکش بایوسٹین اور گند کو ہٹانے واال
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس تجارتی حل ® کلوروکس ® ڈس انفیکٹنگ سپرے
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس تجارتی حل ® ہائیڈروجن پیرو آکسائیڈ کلینر جراثیم ُکش
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس تجارتی حل ® ٹائلکس صابن گھوٹالہ ہٹانے واال
 Clorox Professional Products Companyبلیچ  1کے ساتھ ٹوائلٹ باؤل کلینرleکلوروکس تجارتی حل
 Clorox Professional Products Companyبلیچ  1کے ساتھ کلین-اپ ڈس انفیکٹینٹ کلینرleکلوروکس کامریئل سلوشنز ® کلورکس
 The Clorox Companyکلورکس جراثیم ُکل باتھ صاف کرنے واال
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس ہیلتھ کیئر ® بلیچ جراثیم ُکل صاف کرنے واال سپرے
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس ہیلتھ کیئر ® فوزین ® کلینر جراثیم ُکش
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس ہیلتھ کیئر ® ہائیڈروجن پیرو آکسائیڈ کلینر جراثیم ُکش
 The Clorox Companyکلوروکس ملٹی سطح کلینر  +بلیچ
 The Clorox Companyکلوروکس پالتو جانوروں کے حل اعلی درجے کے فارمولہ کی جراثیم کشی کے داغ
سنسٹیواواال
کو ہٹانے
 The Clorox Companyاور گند
باتھ روم کے جراثیم کشی کرنے واال فومر
کلوروکس
 The Clorox Companyکلورکس سنسٹیوا باتھ روم جراثیم کشی کرنے والے فوم کلینر
 The Clorox Companyکلوراکس ٹوائلٹ باؤل کلینر کلینگنگ بلیچ جیل
 The Clorox Companyبلیچ کے ساتھ کلوراکس ٹوائلٹ باؤل کلینر
 Clorox Professional Products Companyکلوروکس پرو ™ کلوروکس کل  ®360جراثیم ُکل صاف کرنے واال
 Stepan Companyڈیٹرجنٹ ڈس انفیکٹنٹ پمپ سپرے
 Wechem, Inc.ڈی جراثیم ٹی بی
® The Deirdre Imus Environmental Health Centerسپرے ڈس انفیکٹینٹ DIC-1
 Victoria Bayجراثیم ُکش سپرے کلینر آر ٹی یو وکٹوریہ بے
O-Mite Edward Don & Companyڈان-

Commercially Available Product Name

Franklin Cleaning Technology
Betco Corporation
HB Fuller Construction Products Inc.
ENVIROCHEMICAL INC

ڈچ -پلس کے استعمال کے لئے تیار جراثیم ُکش سپرے
باک آر ٹی یو سے لڑو
فوسٹر پہال دفاع
گرم بانٹ ٹی بی
گرمی کلین نان ایسڈ باؤل اور باتھ روم کے جراثیم ُکش

1839-83-12204
74559-9
1677-249
6836-152-86408
1839-83-3862
777-83
777-70
777-132
777-81

MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL CORP.
Virox Technologies, Inc.
Ecolab Inc
American Chemical Systems
ABC COMPOUNDING CO., INC
RB
RB
RB
RB

777-127
777-99

RB
RB

6836-289-92677
1839-83-45745
1839-83-45745
1839-220-37549
37549-2
37549-1
1839-83-67205
1839-83-68168
6836-152-46493
88494-3-11547
70627-74
70627-56
1839-83-88205
1677-251
1677-251
74559-9

SynBionic Evolution, LLC.
Midlab
Midlab
Medline Industries, Inc
Medline Industries, Inc
Medline Industries, Inc
Swish Maintenance Limited
Victoria Bay
Schultz Supply Company
Share Corporation
Diversey, Inc.
Diversey, Inc.
CERTUS MEDICAL INC
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
Virox Technologies, Inc.

1839-83-12204
74559-1
4091-21-3573

MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL CORP.
Virox Technologies, Inc.
The Procter & Gamble Company

4091-22-3573

The Procter & Gamble Company

1839-83-83894
84368-1-84150
84368-1-84150
84368-1-84150
84368-1-84150
84368-1-84150
1839-83-527
1839-83-8714
74559-1

QBASED SOLUTIONS, INC.
GOJO Industries, Inc.
GOJO Industries, Inc.
GOJO Industries, Inc.
GOJO Industries, Inc.
GOJO Industries, Inc.
Rochester Midland Corporation
Pharmacal Research Labs., Inc.
Virox Technologies, Inc.

74559-9
74559-9
70627-2-7546
42182-9-9480
1839-83-559
9480-14
9480-10
6836-152-8370
88494-3-67161
88494-4-67161
1839-220
1839-220-33466
1839-83-58336
1839-220-56782
1839-83-56669
1839-83-50735
1839-83-41316
6836-366-70809
1839-83-11861
1839-83-1677
70627-2-45133
1839-83-13103
1839-83-2230
1677-226
6836-152-11547
6836-152-85342
1839-83-6243

Virox Technologies, Inc.
Virox Technologies, Inc.
U S Chemical
Professional Disposables International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Professional Disposables International, Inc.
Professional Disposables International, Inc.
Nyco Products Company
Safetec of America, Inc.
Safetec of America, Inc.
Stepan Company
Spectral Chemical Co Inc
BROOKMEADE HARDWARE & SUPPLY
COMPANYMakers, Inc
Sunshine
CARE LABS, INC
SELECT SPECIALTY PRODUCTS
GENERAL PRODUCTS & SUPPLY INC.
OSHA Review, Inc.
PRO CHEM, INC.
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
Gordon Food Service
AERO CHEMICAL CO
Warsaw Chemical Holdings LLC
Ecolab Inc
Share Corporation
Wet & Forget USA
Auto-Chlor System

انٹرنکشن فارم اینیمل کیئر ڈس انفیکٹینٹ کلینر اور ڈیوڈورائزر استعمال کے لئے تیار
ہے
KLERCIDE 70/30 IPA
نیبو جراثیم ُکش
کوٹ کلیئر سے انکار کریں LX-0307 RTU
الئسول برانڈ نے کثیر مقصدی کلینر کو صاف کیا
الئسول برانڈ بلچ مولڈ اور ملڈو ریموور
الئسول برانڈ پاور پلس ٹوائلٹ بول کلینر
الئسول برانڈ پاور ٹوائلٹ بول کلینر
الئسول برانڈ پاور ٹوائلٹ بول کلینر
ٹوائلٹ بول کلینر LYSOL BRAND LIME & RUST
ڈس انفیکٹنٹ میکس کور کی غلطی ®LYSOL
ڈس انفیکٹینٹ سپرے ®LYSOL
متناسب سپرےISپیشہ ورانہ الئسول
نقشہ جات  1 -آر ٹی یو
جراثیم سے متعلق سپرے کلینرGSCمیکسم
میکسم نو ایسڈ نان ایسڈ باؤل اینڈ ریسٹوم ڈس انفیکٹینٹ کلینر آر بی  352برائٹ
R2میڈلین مائکرو مار
مائیکرو مار بلیچ جرمانہ دوا بلیچ حل
مائکرو مار بلیچ جراثیم سے متعلق بلیچ وائپس
معجزہ ڈس انفیکٹینٹ سپرے اور مسح کلینر
نان ایسڈ باتھ روم کلینر وکٹوریہ بے
ایک مرحلہ جراثیم ُکش کلینر
اوریکل 1
آکسیویر 1
اوزیوائر Tb
پیریمو آر ٹی یو سورفس ڈسکٹ
پرکشیڈ ڈس انفیکٹنٹ اور گالس کلینر آر ٹی یو
پرکسیڈ ملٹی سرفیس کلینر اور ڈس انفیکٹینٹ آر ٹی یو
پیروکسگرڈ استعمال کیلئے ایک مرحلہ جراثیم ُکش کلینر اور ڈیوڈورائزر استعمال کرنے
سائنس ہے
لئے تیار
کے
زندگی
R-T-Uپاور سیڈل
آر ٹی یو کو روکیں
وہ تحفظ جو مائکروبان  24گھنٹے پر رہتا ہے اس میں  ٪99.9بیکٹیریا کی موت جاری
رہتی ہے
گھنٹے ملٹیپرپز کلینر ”(مائیکروبان  24گھنٹے ملٹی پرزپ کلینر)
24
مائیکروبان  24گھنٹے پر رہنے واال پروٹیکشن  ٪99.9بیکٹیریا کو ہالک کرتا ہے"
 24گھنٹے باتھ روم کلینر "(مائکروبان  24گھنٹے باتھ کلینر)
صاف انکار سپرے
خالص فوڈ پروسیسنگ سرفیس سینیٹائزر
خالص فوڈوائسس سرفیس سینیٹائزر
خالص صحت کی دیکھ بھال کی سطح کی جراثیم کشی کرنے واال
خالص ملٹی سطح کی جراثیم کشی کرنے واال
خالص پیشہ ورانہ سطح کی جراثیم کشی کرنے واال
کوٹ پلس ٹی بی
قواٹریسیڈ TB
اسپاس  ،سیلونز اور سیلز میں استعمال کیلئے ایک مرحلہ سے جراثیم ُکش کلینر استعمال
کلینک کے لئے تیار ہیں۔
کرنے
ریسکیو ایک مرحلہ جراثیم ُکش کلینر اور ڈیوڈورائزر استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں
ریسٹوراکس
جراثیم ُکش کلینر RTU
ثانی  24 -جراثیم کشی سپرے
سانیکیئر ٹی بی ایکس
ثانی ہائپرسائڈ جراثیم سے متعلق سپرے
ثانی-اعظم جراثیم کشی سپرے
ثانی اسپرٹز سپرے
ثانی زائڈ پرو  1سپرے
پرو  1مسح سانیزیڈ
ایس سی-آر ٹی یو سے پاک صاف ستھرا
ڈس انفیکٹ SC-RTU-360
ایسڈ مفت منتخب کریں
سادہ گرین کلین ختم
سپریٹز
سوپر کیو
سرفیس کلین ٹی بی
ایس یو وی الٹرا  5جراثیم کش اور کلینر
ٹی بی کوئٹ
ٹی بی ڈس انفیکٹنٹ کلینر تیار استعمال کرنے کے لئے
ٹی بی کوٹ
ٹی بی کوٹ
ٹی بی کوٹ ڈس انفیکٹینٹ
ویراسیپٹ
ویرو-اسٹیٹ آر ٹی یو
گیلے اور فراموش کریں انڈور مولڈ  +پھپھوندی ڈس انفیکٹینٹ کلینر
ایکسپریس ڈٹرجنٹ ڈس انفیکٹینٹ

6836-289-93240
1839-83-40849
1839-220-40849
1839-83-1270

BioXco LLC / MediRedi LLC
Zep
Zep
Zep

ایکس رے اپرون کلینر جراثیم ُکش
زپ اینٹی بیکٹیریل ڈس انفیکٹینٹ اور کلینر
زپ کوئیک کلین ڈس انفیکٹینٹ
زپ روح دوئم

Dilutable Products
EPA REG No.
6836-365-87580
6836-365-5449
6836-349-1677
47371-129-1677
47371-129-5449
6836-349-10350
6836-361-10350
6836-361-10350
47371-129-10350
6836-78-10350
6836-78-1677
74559-4
6836-75-86408
6836-70-1124
6836-75-45133
70627-72
6836-348-5741
63761-8-1677
63761 -8-1677
63761-10-1677
6836-78-86226
6836-365-62865
47371-131-559
47371-129-559
6836-78-559
47371-131-559
47371-131-559
47371-130-559
47371-129-559
6836-266-559
6836-75-559
71847-6-68562
6836-75-45556
6836-266-9194
6836-77-69886
6836-75-211
6836-278-3573
6836-305-5389
5813-111
5813-114
5813-114
67619-32
6836-78-86226
47371-130-4204
1677-129
47371-129-50591
47371-131-527
6836-366-64900
47371-131-7546
6836-70-541
47371-131-55731
47371-131-55731
6836-266-70627
6836-266-81974
47371-131-58111
47371-131-45133
74559-4
6836-70-5389
6836-266-5389
47371-131-72114
47371-131-7546
777-89
6836-364-37549
47371-129-1270
6836-75-47567

Company/Distributor
Dalco Enterprises, Inc
Multi-Clean Inc.
Ecolab Inc
Ecolab Inc
Multi-Clean Inc.
3M
3M
3M
3M
3M
Ecolab Inc
Virox Technologies, Inc.
American Chemical Systems
Franklin Cleaning Technology
Gordon Food Service
Diversey, Inc.
Spartan Chemical Company
Ecolab Inc
Ecolab Inc
Ecolab Inc
Staples Contract & Commercial LLC
OSCEOLA SUPPLY, INC.
Buckeye International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Buckeye International, Inc.
Total Solutions
ARJO HUNTLEIGH, INC. D/B/A
ARJOHUNTLEIGH
Centraz Industries, Inc.
Archer Manufacturing
Central Solutions, Inc.
The Procter & Gamble Company
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
The Clorox Company
The Clorox Company
The Clorox Company
Clorox Professional Products
Company
Staples
Contract & Commercial LLC
WALTER G LEGGE CO/MINE SAFETY
APPLIANCES
Ecolab Inc COMPANY
Davis Manufacturing and
Packaging,
Inc.
Rochester Midland
Corporation
Charlotte Products Ltd.
U S Chemical
Ecolab Inc
Chemsafe International
Chemsafe International
Diversey, Inc.
GASCO INDUSTRIAL Corp.
Detco Industries, Inc.
Gordon Food Service
Virox Technologies, Inc.
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
American Formula
U S Chemical
RB
Medline Industries, Inc
Zep
Gurtler Industries, Inc.

Commercially Available Product Name

 128جراثیم ُکش
 128ای فیکٹائیڈ
 14پلس انتباہی تمام مقصد صاف کرنے واال
 20غیر منطقی ڈس کلیئر
 256Qصدی
جراثیم کشی سے متعلق کلینر آر سی ٹی ™ 3M
ارتکاز کشی سے پاک صاف ستھرا 3M ™ MBS
جراثیم
جراثیم کشی سے پاک صاف ستھرا 3M ™ MBS
خوشبو بنانا
جانبدار کوٹ جراثیم کشی سے پاک ™ 3M
غیر
ستھرا کشی سے پاک صاف کرنے ™ 3M
صافجراثیم
کوٹ
واال
غیر منضبط کلیینر A-456 II
اکسیلی ارتکاز
طوفان  - 1ایک قدم ڈس انفیکشننٹ ACS
اے کیو  +الٹرا ڈس انفیکٹینٹ سینیٹائزر اور
ڈیوڈورائزرایسڈ کے بیت الخالء کلینر اور ڈس
سرنی نان
انفیکٹینٹ
پیڈس انفیکٹینٹ کلینر کو تبدیل کریں
اسپوریسیڈل
بی این سی ۔15
 3200کو بہتر بنائیں
 3200سی آئی پی کو بہتر بنائیں
حفاظت کے عالج کو بہتر بنائیں
برائٹن پروفیشنل ہیپاسٹیٹ 256
براڈ سائڈ پلس
بکی سانیکری ٹکسال کوٹ
بوکیے اکو غیرجانبدار جراثیم ُکش
بوکیئ اکو ون فے ڈس اینفیکٹینٹ-ڈیوڈورائزر کلینر
بوکیے سانیکری لیموں کوٹ
بوکیے سانیکری پائن کوٹ
بوکیے سانیکری کوٹ 128
بوکیے سانیکری کوٹ 256
بوکیے ثانی-کیو 2
بوکیے ٹرمینیٹر
سی ڈیف ناکارہ ٹیبلٹ
IVسین کلین
سینٹرز سان سول 10
سینٹ  -قابل جراثیم کشی سے متعلق کلینر  -فنگسائڈ
ویرکسیڈ
کالسیکی بنور جراثیم کشی اور صاف ستھرا
کلیک براڈ رینج کوآرٹنری سینیٹائزر صاف کریں
کلیکسن ڈس انفیکٹنٹ  /سینیٹر
کلوروکس جراثیم ُکشی بلیچ 2
کلوروکس جراثیمی بلیچ 3
کلوروکس پرفارمنس بلیچ 1
کلوروکس پرو ™ کلوروکس ® جراثیم سے پاک
بلیچ
کوسٹ وائی پروفیشنل ہیپاسٹیٹ 256
اعتماد پلس 2
کوسا اوکونیا سرگرمی
ڈاکیل ایس
اینویرو کیئر غیر جانبدار جراثیم ُکش
غیر جانبدار جراثیم کشی ES364
اضافی اسپیرمنٹ جرمکائڈل ڈٹرجنٹ اور ڈیوڈورنٹ
کھانے سے رابطہ کوئٹ سینیٹر
فارمولہ  17750ونٹر مائنٹ
فارمولہ  17822ڈیو کلین ملٹی
جی  5سینیٹائزر
کواٹرنیری سینیٹائزر GASCO
جراثیم اے سائڈ 64
جراثیم سے پاک صاف ستھرا اور جراثیم کش
انٹرنکشن فارم اینیمل کیئر ڈس انفیکٹینٹ کلینر اور
ڈیوڈورائزر اے وای سرفیز سینیٹائزر
 KAYکے
 KAYQUAT IIکے اے وای 2
نیبو تمام 1
نیبو صاف کرنے واال
الئسول برانڈ صاف اور ملٹی حفاظت کلینر تازہ
کریں
NQ5میڈلین مائیکرو مار
مائکروونیکس
ٹکسال جراثیم کشی سے متعلق پلس

47371-131-7546
6836-75-7546
6836-75-7546
47371-131-1677
6836-77-48211
47371-129-1677
47371-131-45133

U S Chemical
U S Chemical
U S Chemical
Ecolab Inc
Intercon Chemical Company
Ecolab Inc
Gordon Food Service

مکس میٹ جراثیم صاف کلینر
مکس میٹ مائکروٹیک نان ایسڈ ریسٹوم کلینر اور
کش نان ایسڈ ریسٹوم کلینر اور جراثیم کش
جراثیممیٹ
مکس
کثیر مقصدی غیر جانبدار پی ایچ جرمنی کا پتہ لگانا
ملٹی کوٹ میگا 1
غیر منطقی اختالف صاف کرنے واال
غیر جانبدار جراثیم ُکش کلینر

47371-131-40714
6836-78-1677
6836-77-70397
1677-129
1677-237
70627-58
6836-136-151
6836-364-106
1677-238
74559-4

Surtec, Inc.
Ecolab Inc
OPI Products, Inc.
Ecolab Inc
Ecolab Inc
Diversey, Inc.
Pioneer Chemical Co.
Brulin & Co., Inc.
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
Virox Technologies, Inc.

47371-131-4170
71847-6-11547
47371-131-7546
47371-192-4170
74559-4
675-54
71847-7-91524
71847-6-91524
6836-349-1658
6836-77-1658
47371-130-1124
6836-361-4170
6836-78-1677
6836-78-89900
47371-130-67205
74559-4

Betco Corporation
Share Corporation
U S Chemical
Betco Corporation
Virox Technologies, Inc.
RB
EarthSafe Chemical Alterantives,
LLC
EarthSafe
Chemical Alterantives,
LLC
Hillyard Industries, Inc
Hillyard Industries, Inc
Franklin Cleaning Technology
Betco Corporation
Ecolab Inc
SC Johnson Professional
Swish Maintenance Limited
Virox Technologies, Inc.

74559-4
6836-70-1677
47371-131-7546
47371-131-7546
6836-302-1677
6836-140-56782
1839-248
47371-131-151
6836-305-1677
6836-266-4170
1677-250
6836-77-10648
6836-349-4170
47371-131-541
6836-75-69146
6836-78-1270
47371-130-1124
47371-129-1124
6836-348-89900
6836-348-89900
47371-131-9250
6836-140-68562
6836-349-70627
70627-24
6836-140-11547
6836-77-10118
6836-75-70627

Virox Technologies, Inc.
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
U S Chemical
U S Chemical
Ecolab Inc
Sunshine Makers, Inc.
Stepan Company
Pioneer Chemical Co.
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
Betco Corporation
Ecolab Inc
Getinge USA Sales, LLC
Betco Corporation
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
Health Technology Professional
Products, Inc
Zep
Franklin Cleaning Technology
Franklin Cleaning Technology
SC Johnson Professional
SC Johnson Professional
UNITED LABORATORIES INC
Total Solutions
Diversey, Inc.
Diversey, Inc.
Share Corporation
Mueller Sports Medicine
Diversey, Inc.

نیوٹرا ٹیک 64
ڈس انفیکٹینٹ OASIS 499 HBV
او پی آئی اسپام کاملیت
آکسنیا سرگرمی
آکسائڈ ڈیلی ڈس انفیکٹنٹ کلیینر
 OXYاو ایکس وای ٹیم ڈسانفیکشنفومر PC-30F M-KYL 128
پرفارمیکس
کثیر سطحی صفائی اور اختصار کو یقینی بنائیں
پیروکسگرڈ ارتکاز یک مرحلہ جراثیم کشی سے
زندگیکلینر
متعلق
ڈیوڈورائزرکریں
سائنساورمیں استعمال
 pH7Qپی ایچ  ۷کیو
ِپلج جراثیم ُکش گولیاں
پائن کلینر جراثیم ُکش
پائن کوٹ
پرسنپٹ توجہ
پیشہ ورانہ الئسول® بھاری ڈیوٹی باتھ روم کلینر
کنسیٹرٹی
ایک
پور:
مقصود
او ٹی 3
 Q.T.Plusاو ٹی پلس
یک مرحلہ جراثیمی ڈٹرجنٹ اور ®Q-128
ڈیوڈورنٹ
اسٹیٹ 5
کوٹ
وئٹرا ڈس انفیکٹنٹ صافی
کوآرٹنری ڈس انفیکٹینٹ کلینر
کوٹو  78پلس جرمکائڈل ڈٹرجنٹ اور ڈیوڈرنٹ
 ،ایک مرتبہ centاسپاس میں استعمال کے ل
کلینککو بحال کریں۔
ش کلینر
جراثیم ُک
اور
سیلون
ریسکیو کونسیٹرینٹ ون سٹیپ ڈس انفیکٹینٹ کلینر
اور
ڈیوڈورائزرسروس سینیٹر
سانی کواڈ فوڈ
سینیفیکٹ پلس 1
سینیفیکٹ پلس  2فری این کلین
سینیٹر  /کمرشل سینیٹر
سادہ گرین ڈی پرو 5
اسٹپین سپرے ڈس انفیکٹیننٹ ارتکاز
سوپر  60پیئیم  64فومر
سوپر فوڈ سروس سینیٹر
عالمت سانیبیٹ ملٹی رینج سینیٹائزر
 Synergexسینرجکس
ٹی ای سی کوٹ 128
ٹرائیفورس
ٹرپل پلے
ٹرپل دو
ٹرائٹن
® ایک مرحلہ جراثیم DC2 Q-128ٹرومکس ®
ڈٹرجنٹ اور
کشیڈیوڈورنٹ DC2ٹرومیکس ®
جراثیم Q-256
ایک مرحلہ
کشی
ڈیوڈورنٹڈس انفیکٹینٹ کلینر
اور ٹروشوٹ
ڈٹرجنٹ لئے
ہسپتالوں کے
ٹروشوٹ ڈس انفیکٹینٹ کلینر ریسٹوم کلینر اور
جراثیم ُکش
 255ناکارہ پلس
متحدہ
فتح
ویریکس پلس
VIREX ™ II / 256
ویرو-اسٹیٹ
ویزر
نان ایسڈ ڈس انفیکٹینٹ واش روم کلینر IIوائڈ رینج
کونسیٹریٹ

Wipe products
74559-3
6836-340-40976
6836-313-559
46781-14
46781-13
6836-340-706
67619-31
67619-25
5813-79
67619-12
67619-25
67619-37
56392-8
6836-336-4582
6836-340-74058
6836-340-1677
74559-10
6836-340-88324
6836-313-91910
6836-340-1677
6836-340-18166
6836-340-2296
6836-340-2296
70627-77
70627-60
6836-340-11547
74559-10
74559-3

Company/Distributor
Virox Technologies, Inc.
Kandel & Son Inc
Buckeye International, Inc.
Metrex
Metrex
Claire Manufacturing Company
Clorox Professional Products Company
Clorox Professional Products Company
The Clorox Company
Clorox Professional Products Company
Clorox Professional Products Company
Clorox Professional Products Company
Clorox Healthcare
Colgate-Palmolive Company
Diamond Wipes International, Inc.
Ecolab Inc/Kay Chemical Co.
Virox Technologies, Inc.
LOR Cleaner Products
Dreumex USA, Inc.
Ecolab Inc
NASSCO Inc
National Chemical Laboratories, Inc.
National Chemical Laboratories, Inc.
Diversey, Inc.
Diversey, Inc.
Share Corporation
Virox Technologies, Inc.
Virox Technologies, Inc.

EPA REG No.

84150-1
85150-1
74559-3

GOJO Industries, Inc.
GOJO Industries, Inc.
Virox Technologies, Inc.

74559-10
9480-12

Virox Technologies, Inc.
Professional Disposables International,
Inc.
ITW Pro Brands
Advanced Ultrasound Solutions, Inc.
Advanced Ultrasound Solutions, Inc.
Total Solutions
Triple S
Innocore Sales & Marketing
Progressive Products, LLC.

6836-340-11694
6836- 340-89018
6836- 340-89018
6836-340-68562
6836-340-12120
6836-340-92977
6836-340-75399

Commercially Available Product Name

اکیل ٹی بی وائپس
بروک سپیکٹرم جرمی سے متعلق دواؤں سے متعلق صحت سے متعلق صحت کی دیکھ بھال
ڈس انفیکٹنگ وائپس Buckeye Sanicare
کیوی وائپس بلیچ
کیوی وائپس 1
کلیئر بروڈ اسپیکٹرم جرمنی اور غیر منقطع وائپ
کلوروکس تجارتی حل ® کلوروکس ® ڈس انفیکٹنگ وائپس
کلوروکس کمرشل سولوشنز ® ہائیڈروجن پیرو آکسائیڈ کلینر ڈس انفیکٹینٹ وائپس
کلوروکس ڈس انفیکشننگ وائپس
کلوروکس ہیلتھ کیئر ® بلیچ جراثیم سے متعلق وائپس
کلوروکس ہیلتھ کیئر ® ہائڈروجن پیرو آکسائیڈ کلینر ڈس انفیکٹینٹ وائپس
کلوروکس ہیلتھ کیئر ® ورسا سوری® وائپس
بھیجنا
ڈس انفیکشننگ مکمل Fabuloso
ہینڈی کلیان ™ اسٹرائڈول وائپس
متناسب وائپس I7
انٹرنکشن فارم اینیمل کیئر ڈس انفیکٹینٹ کلینر اور ڈیوڈورائزر مسح کا استعمال کرنے کے
وائپس
منقطعتیار ہے
ایل سی پی بروڈ سپیکٹرم جرمی اور غیر لئے
راہب ڈس انفیکٹینٹ وائپس
کثیر مقصدی ناکارہ مسح
ناسکو کے پی ار سریز  88بروڈ اسپیکٹرم جرمنی اور ڈس انفیکٹینٹ وائپس
لیموں کے تازہ
این سی ایل وائپس جراثیم کشی سے دوچار ہونے واال آبشار تازہ
آکسیویر  1مسح
وائپس OXIVIR IP
پیتھوس  IIڈس انفیکشننٹ وائپس
پیروکسگرڈ نے زندگی سائنس میں استعمال کے ل  Oneایک مرحلہ سے جراثیم ُکش کلینر
کریں
مسحکامسح
صفایا کیا
اور ڈیوڈورائزر
خالص فوڈوائسس سرفیس سینیٹائزنگ وائپس
خالص پیشہ ورانہ سطح سے جراثیم کشی کے مچھلے
سپاس  ،سیلون اور کلینک میں استعمال کیلئے ونپس ون سٹیپ ڈس انفیکٹینٹ کلینر استعمال
ڈوڈورائزر
کلینر
ریسکیو وائپس ایک مرحلہ جراثیم ُکش
کےاورلئے تیار ہیں۔
کرنے
ثانی-کپڑا وزیر جراثیم سے پاک ڈسپوز ایبل وائپ
ڈس انفیکٹنگ وائپس SCRUBS® MADAPHENE® Plus
سونو ڈس انفیکٹنگ
سونو الٹراساؤنڈ وائپس
سپیکٹ  4جراثیم ُکش والے مسح
ایس ایس ایس ٹرپل ایس متناسب مسح
ٹچ پوائنٹ پلس ڈس انفیکٹینٹ وائپس
وائپس پلس ڈس انفیکٹیٹنگ وائپس 1

عوامی خدمت کے طور پر  ،سی بی سی اینٹی مائکروبیلس کی اس فہرست کو برقرار رکھے ہوئے ہے جو مضبوط روگجنوں  ،جیسے نورو وائرس
یا ایبوال کے خالف موثر ثابت ہوئی ہیں۔ اس کھلی فہرست کو شائع کرنے اور اسے برقرار رکھنے سے  ،سی بی سی نے اس نئی بیماری کے پھیالؤ
کو محدود کرنے کی اہم کوشش کے دیگر پہلوؤں پر توجہ دینے کے لئے وفاقی  ،ریاست اور مقامی صحت کے عہدیداروں کے وسائل کو چھٹکارا
د یدیا ہے۔ فہرست سازی رضاکارانہ ہے اور اینٹی مائکروبیل مصنوعات کے لئے ای پی اے کی "ابھرتی ہوئی وائرل روگجن" رہنمائی کی تعمیل سی
بی سی کے ذریعہ ہے۔ سی بی سی وفاقی اور ریاستی عہدیداروں کے ساتھ مل کر اس فہرست کو پھیالنے اور اسے ان سب لوگوں کے ل ibleقابل
رسائی بنائے گی جن کو جاننے کی ضرورت ہے۔

میں کورونا وائرس سے لڑنے والے مصنوعات کی سی بی سی کی فہرست میں کسی پروڈکٹ کو شامل کرنے کے ل  ، theمصنوعات کے رجسٹروں
کو محترمہ کومل کے جین سے رابطہ کریں۔ com_jain@americanchemistry.com

تاریخ مورخہ  ۱۰مارچ ۲۰۲۰

