
   
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẪM DIỆT KHUẨN 

ENVIRUSOL 256 IN 1 FRESH SCENT 

 

Dung dịch ENVIRUSOL - Tẩy rửa và khử trùng sàn nhà,các bề mặt: 

Dùng trong gia đình, tòa nhà cao tầng, phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện… 

1.Chỉ định: 

Tẩy rửa và khử trùng sàn nhà tường, các bề mặt. 

Đặc điểm vi sinh vật: 

- Diệt khuẩn: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter  Iwoffi,  Bordetella  bronchiseptica,  Chlamydia  

psittaci,  Citrobacter  freundii, Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenes, Enterobacter 

cloacae, Vi khuẩn đại tràng Escherichia coli, Vi khuẩn đại tràng Escherichia coli O157: H7,  

Vi khuẩn đại tràng Escherichia coli (kháng Carbapenem),  Vi  khuẩn  đại  tràng  Escherichia  coli  (B-

Lactamase  phổ  rộng),  Vi  khuẩn  đại  tràng Escherichia coli (kháng Tetracycline), Vi khuẩn liên cầu 

đường ruột,  

Enterococcus hirae, Fusobacterium necrophorum, Klebsiella oxytoca, Phế trực khuẩn Klebsiella, Phế 

trực khuẩn Klebsiella (Kháng Carbapenem) (NDM-1), Listeria monocytogenes, Vi khuẩn cầu khuẩn, 

Pasturella multocida, Proteus vulgaris, Trực khuẩn mủ xanh, Trực khuẩn mủ xanh (Kháng 

Tetracycline), Salmonella enterica, Salmonella enteritidis, Salmonella enterica serotype pullorum, 

Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, Shigella flexneri, Shigella sonnei,  

Tụ cầu vàng Staphylococcus aureus, Tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus (Kháng Methicillin trong 

cộng đồng) (CA-MRSA), Tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus (Kháng Methicillin) (MRSA), Tụ cầu 

vàng Staphylococcus epidermidis, Tụ cầu vàng Staphylococcus epidermidis (Kháng Ampicillin, 

Cefazolin, Oxacillin, Penicillin),  

Liên cầu khuẩn nhóm B, Tụ cầu khuẩn Staphylococcus haemolyticus, Phế cầu khuẩn Streptococcus 

pneumoniae (Kháng Penicillin), Streptococcus pyogenes, Streptococcus mutans, Liên cầu đường ruột 

Enterococcus faecalis (Kháng Vancomycin), Tụ cầu vàng Staphylococcus aureus (Kháng Vancomycin 

Trung Gian) (VISA),  

Phẩy khuẩn tả, Yersinia enterocolitica. 

Vi-rút cúm A (H5N1), Vi- rút cúm A (H3N2), Cytomegalovirus, Coronavirus,  

Vi-rút viêm gan B (HBV), Vi-rút viêm gan C (HCV),  

Vi-rút Herpes Simplex Loại 1, Vi-rút Herpes Simplex Loại 2, Human Coronavirus,  

Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người 1 (HIV 1),  

Vi-rút cúm A (H1N1), Vi-rút cúm A (H3N2), Vi-rút hợp bào hô hấp RSV, Vi-rút Vaccinia. Canine 

Coronavirus,  

Vi-rút Ca rê ở chó, Feline Picornavirus, Vi-rút gây viêm mũi khí quản truyền nhiễm ở bò, Vi-rút cúm 

lợn (H1N1), Vi-rút gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm ở lợn, Vi-rút truyền nhiễm Parvo **, Vi-rút 

bệnh dại **. 

- Diệt nấm: Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes (Bệnh “chân lực sĩ”) (nguyên nhân gây ra 



   
nấm ngoài da). 

- Diệt mốc: Aspergillus niger. 

- Hiệu quả với virus HIV1 và HBV 

2.Thành phần: 

 

Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (C12-16), Didecyl dimethyl ammonium chloride, Ethanol 

chất tẩy rửa không có dạng ion, mùi thơm. 

3. Thận trọng khi sử dụng: 

Dung dịch dùng ngoài, tuyệt đối tránh tiếp xúc với mắt, kích ứng da. 

Trong trường hợp tiếp xúc với mắt rửa ngay với nhiều nước và tham khảo ý kiến của Bác Sỹ. Mang 

trang phục bảo vệ thích hợp. Để xa tầm tay trẻ em. 

4. Hướng dẫn sử dụng: 

Pha loãng: 0,375% (15ml trong 4 lít nước lạnh hoặc nóng tối đa 60 độ) 

Thời gian: 10 phút 

Không cần thiết rửa lại trừ khi bề mặt tiếp xúc với màng nhầy. 

Bước 1 : 

Vệ sinh phòng với dung dịch lau tẩy rửa và khử khuẩn ENVIRUSOL hoặc phun lớp mỏng trên bề mặt 

từ trong ra ngoài (sử dụng bình phun bằng tay hoặc máy phun áp lực) 

Bước 2: 

Đóng cửa lại tối thiểu 10 phút và thông khí trước khi sử dụng lại phòng. 

 

Note: hiện nay nhà sản xuất đã chứng minh khả năng diện khuẩn gây bệnh tay chân miêng ở trẻ 

em (Virus: Coxsackie A và virus Enterovirus 71 (EV-71)) và đăng ký đạt chuẩn E.P.A lên nhãn 

năm 2020). 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ RẤT MONG ĐƯỢC CÙNG HỢP TÁC. 


