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! ء لما ا لم  عا . . .
التنمية المستدامة هي  عنوان مشروعنا، و خفض تكاليف استهالك المقاوالت هي ضرورة ملحة في الوقت 

الحاضر، تحقيق ذلك مع احترام البيئة وتطلع نحو المستقبل هو خيار ال غنى عنه بالنسبة لنا.
®WT.International هي المسؤولة عن تصميم وبناء وتركيب نظم لمعالجة وتعقيم وتنقية المياه من خالل 
حلول مستدامة اقتصاديا وبيئيا، و هي بدائل للمواد الكيميائية،و هي أيضا قادرة على تحقيق أرباح للشركات.



خالل ستينيات وسبعينيات القرن الماضي انتشر استخدام المبيدات الحيوية على نطاق واسع)في كثير من 
األحيان من النوعية الرديئة( كسالح ضد الكائنات الحية الدقيقة في مجال إنتاج الغذاء والرعاية الصحية، و 
ذلك حتى ثمانينيات القرن الماضي حين ثبت أن هذه المبيدات الحيوية الجديدة تسبب في إضرار بيولوجية 
وبيئية خطيرة. تم حظر استخدام هذه المواد الكيميائية السامة نتيجة الستجابة عالمية. على الرغم من هذا، 
ظل البعض منها متداوال في األسواق، مثل الفورمالديهايد ومشتقاته )تمت إزالته من االستخدام الطبي كما 

هو معروف كواحد من مسببات الربو والسرطان(.

تعمل ®WT.International بكثافة على اختبار إمكانات منتجها ®An-Eco كبديل للكلورالذي هو 
في أي حال المطهر األكثر فعالية واألكثر استخداما ألكثر من قرن ، والذي ساهم في القضاء على العديد 
من األمراض الخطيرة الناجمة عن النمو والظروف السكانية والديموغرافية السيئة. ومع ذلك، فقد ثبت 
أن الكلور مثله مثل المواد العضوية ينتج منتجات خطرة، مثل الكلورامينات والمواد المسببة للسرطان أو 
المواد التي لها آثار جانبية خطيرة لذلك فاالستخدام الواسع النطاق لهذه المادة الكيميائية غير مسموح بها 

ألسباب تتعلق بالسالمة أو البيئة.
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مستشفى وعيادة



يستخدم ®An-Eco كطريقة بديلة لمعالجة المياه في التطبيقات التجارية والصناعية، بما في ذلك معالجة 
النفايات البشربة والتنقيب عن النفط  وضمان عدم تلوث بيئة مجاري المياه من المصدر.

قبل  من  تطويره  تم  الذي  بالكهرباء  المحلل  والماء  المالح  الماء  من  مزيج  هو   An-Eco®
®WT.International لتوفير سائل بيوكيميائي فريد  باستخدام ماء نشط الكتروكيميائيا.

An-Eco® قابل للتحلل و له آثار مفيدة ونفس قوة تطهير الكلور بدون أي آثار جانبية خطيرة أو سامة 
على البشر والحيوانات والبيئة.

مستقًرا  بالبقاء  للمنتج  تسمح  التي  الضرورية  والخبرة  التكنولوجيا   WT.International® طورت 
ونشًطا لمدة تخزين من 18 إلى 24 شهًرا، مما يجعله منتًجا مثاليًا للتعقيم البارد في القطاع الصحي و ذا 

قدرة عالية في إبادة االبواغ  و الفطريات والجراثيم في آن واحد.

مخاطر على الصحة و نوع المطهر
السالمة

أضرار مرتبطة  بتعقيم 
قدرة اإلبادةاألجهزة

Log 10 6
   وقت التالمس 

للقضاء على 
االبواغ

< 3 ساعات28-14 اياميمتصها البالستيكمرتفعغلوتارلديهايد
حمض 

Peracetic5 دقائق1 ايامأضرار سبائك النحاسمرتفع <

حمض 
Peracetic2 دقائق7 اياممتوسطضعيف <

من ضعيف الى انزيم منشط السطح
ضعيفمتوسط

بعض المواد البالستيكية ضعيفالتحليل الكهربائي
> 2 دقائقساعاتتحتاج إلى حماية

An-Eco®ضعيفضعيف

10> أسابيع في 
تلوث قوي

 “ 12 < في 
انخفاض التلوث ”

> 2 دقائق

دليل تقني  مجال الصحةدليل تقني  مجال الصحة



دليل تقني  مجال الصحة

Sporicide1غير نظيف2نظيف

6.28>6.32>العصوية الرقيقة فار النيجر

BS EN 1276 غير نظيف2نظيف1مبيد للجراثيم ل

<5.00<5.00الزائفة الزنجارية

<5.00<5.00اإلشرشية القولونية

<5.00<5.00المكورات العنقودية الذهبية

<5.00<5.00السالمونيال التيفينيوم

<5.00<5.00كليبسيال الرئوية

BS EN 1275 غير نظيف2نظيف1مبيدات الفطريات ل

<5.00<5.00المبيضات البيض

1.  مصل الحصان 0.03 ٪.
2.  اختبار Sporicidal 1٪ من مصل الخيول ومصل BS EN 1275/1276 ؛

المحدودة ، شيبلي ، غرب  العلمية  اختبار أجري في HIRL ، طريق دودلي ، برمنغهام ، دون ويتلي 
يوركشير.

An-Eco® Test Biocide )سجل 10 تخفيض(



:  L'An-Eco®

      • تنظيف األسطح الصلبة.
      • نظافة الموظفين )غسل اليدين، ...(؛

      • نقع أدوات النقع و التجفيف.
      • تطهير المناظير وآالت الغسيل.

      • تطهير خزانات المياه واألنابيب؛
      • مطهر ثانوي وفقًا لمعيار EN15883 / HTM 01 ؛

      • عالج األقدام - غسل األدوات و األقدام.
      • األشعة: تنظيف األسطح الصلبة وإزالة التلوث موجات فوق الصوتية؛

      • تطهير المعدات الطبية؛
      • تنظيف األسرة والكراسي المتحركة ]متوافق مع معظم غساالت األطباق في أوروبا[

      • المعالجة المسبقة للمالبس.
      • نقع المناطق النظيفة - كجزء من التنظيف العميق أو التطهير السريع.
      • تقنيات إزالة الكائنات المهجرية من المناظير ومعدات طب األسنان.
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www.wtinternational.ma +212 5 37 68 28 27 info@wtinternational.ma

الرباط أكدال شارع سبو مبنى رقم 50 شقة رقم 5 طابق الثاني


