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 مقدمه :

 طریق از پاکسازی شیوه اینکه به توجه با می باشد. ایران در بلژیک کریسال شرکت انحصاری نماینده پاک افزار نوین شرکت

 توسعه کشورهای در دانش این از استفاده تجربه و شود می محسوب دنیا در نوینی دانش پروبیوتیک -های ارگانیک پاک کننده

 کارخانجات، پساب ها، بیمارستان ،ها دامداری ها، مرغداری تفریحی، و ماهی پرورش استخرهای جمله از مختلف سطوح در یافته

بکارگیری  فناوری و دانش معرفی با تا است برآمده آن درصدد پاک افزار نوین شرکت باشد، می مطلوب بسیار...  و کشاورزی بخش

ار محیط دساز فرهنگ استفاده از محصوالت ارگانیک و دوست زمینه ،های مختلف شرکت کریسال در عرصه پروبیوتیک محصوالت

به باشد و ایمنی و سالمت را برای آنان  و خدمات زیست و از جهتی دیگر ایمن برای مصرف کنندگان و مخاطبان این محصوالت

 آورند. ارمغان

از   که است شرکتی   تنها، صنعتی غیر و صنعتی پاک کننده تولید در حوزهفعالیت  سابقه سال 52 از بیش با کریسال شرکت

و در  شده واقعاین شرکت در کشور بلژیک  سایت اصلی. برد در محصوالت تولیدی خود بهره می پروبیوتیک -ارگانیک  های فراورده

 در سایت اطالعات تکمیلی  ) باشد می مریکا و آفریقای جنوبیآ ،بلژیک کشورهای در یتولید سه واحدحال حاضر دارای 

www.Chrisal.Com   باشد( قابل دسترس می. 

این . داردن نیز زیست محیط برای ضرری هیچگونه بلکه ،بوده کاربران نیازهای پاسخگوی تنها نهکریسال  محصوالت شرکت

 توجه مورد و  شد شناخته کشورها از بسیاری پروبیوتیک در کننده تمیز محصوالتارایه  با 5002 سال دربرای اولین بار  شرکت

 . گرفت قرار های بین المللی رسانه

 

 

رویکرد نوینی را محصوالت پروبیوتیک  بکارگیریشیمیایی، های  موجود هنگام استفاده از پاک کننده مشکالت با در نظر گرفتن

 بودن ضرر بی وباال . ایمنی آورده استهای بیولوژیکی به ارمغان  های بیوتکنولوژی در حوزه پاک کننده با بکارگیری آخرین یافته

 صادر جهان کشور 20 از بیش حاضر به حال در که این شرکت است محصوالت فرد به منحصر های ویژگی از زیست محیط برای

  .دگردمی 

 ،آلومینیوم عایصن ،غذایی صنایع ،ی صنعتیها تصفیه آب و پساب :از جمله مختلف های سازمان و صنایع در کریسال محصوالت

 ،کشاورزی ،رستورانها،  بیمارستانها ،ها کارواش های شیمیایی، از فراورده مرکاپتانها حذف ،سازی خودرو ،فضا -نظامی و هوا صنایع

 د.کاربرد دار غیره و اداری های ساختمان ،ورزشی های باشگاه ،مدارس

مفیدی  های . باکتریباشند ( میFDAو دارو آمریکا )مورد تأیید سازمان غذا  کریسال شرکت توسط شده ارائه محصوالت همه 

کامالً  ،ی زیستی، درمانی و یا صنعتیها محیط در استفاده برای ،شوند ارایه میدر محصوالت کریسال  که تحت عنوان پروبیوتیک

  غیرهو  پوستی حساسیت آلرژی، چشم، سوزش ،تنفسی و گوارشی حاد مشکالت نظیرآسیبی  گونه هیچ آنهااز استفاده و خطر بی

 . کنند نمی ایجاد

ها و گندزداهای شیمیایی ساخت بشر  پاک کننده از مختلف های مکان پاکسازی برای موجود شرایط با توجه به اینکه در

و  طبیعی های روش از استفاده نیست، پوشیده کسی بر انسانها سالمتی و زیست محیط برنیز  مواد این مضرات و شود می استفاده

 .باشد خطر بی کنندگی پاک در مناسب و موثر اقدام و پیشگیری در بزرگی تحول می تواند ،کردن تمیز برای ارگانیک

 .ندایجاد کرده ا ها شوینده و ها کننده پاک دنیاي در واقعی انقالب یک پروبیوتیک هاي کننده تمیز
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 محصوالت کریسال بوسیلهنظافت و مراقبتهاي بهداشتی بیمارستانها  برايجدیدي  وشر

بسیار  ها هستند که مقابله با آن های بیمارستانی روبرو های مراقبتهای بهداشتی همواره با چالش عفونتکیلینک بیمارستانها و 

 ،پذیردمی انجام ها که هم اکنون در بیمارستانکردن  تمیزگندزدایی و توان گفت فرآیند روشنی می هاست. ب سخت و هزینه بر

: سالمونال، ای کوالی، کلوستریدیم، انواع استرپتوکوکوس و غیره را نظیر (هاپاتوژنزا ) های عفونت باکتریبا جدی مقابله  توانایی

بخش  باشد که در درصد می 10الی  2 ، حدودبیمارستانی در افراد بستری های شانس ابتالء به عفونتندارند. از طرف دیگر 

ای بیمارستانی ساالنه موجب مرگ عفونته ،به عمل آمده بر اساس تحقیقات .یابد درصد افزایش می 00 به (ICUهای ویژه ) مراقبت

 د.نگرد میلیارد دالر می 10 ی بالغ بریاههزینه صرف و در سطح جهان نفر   00000 حدود

استفاده از محصوالت گند زدایی با جدیدی از پاکسازی و  روش، اک با ارائه محصوالت شرکت کریسالشرکت نوین افزار پ

در این محصوالت  یها انجام شده، اثر بخش سال در تعدادی از بیمارستان 2 که بیش ازدهد. بر اساس مطالعاتی  ارائه می پروبیوتیک

لکرن بلژیک، آندی : نظیرها  برخی از این بیمارستان .ضدعفونی کردن بخش های مختلف محیط بیمارستانی به اثبات رسیده است

در این مطالعه شرکت کرده و با و دانشکده پزشکی لیورپول کلینیک میدلند ، آمریکا، استراوا جمهوری چک فرارا ایتالیا، میامی

 .اند ها روی آورده ندهبه استفاده دائم از این نوع پاک کنهای پروبیوتیک،  مشاهده عملکرد مطلوب و اثربخش پاک کننده

 

 کریسال پاک کننده محصوالت هاي ژگیوی

)گونه مفید  Aی نوع هاآمریکا مبنی بر استفاده از باکتر FDAدارای تأییدیه  کریسالتوسط شرکت  ارائه شده پروبیوتیک محصوالت همه

شود. تحقیقات زیادی در زمینه ایمن  زا معروفند، دیده نمی های بیماری ها یا باکتری که به پاتوژن  Bهای نوع اثری از باکتری وبوده  باکتری(

های این پژوهش ها نشان داده است که  های ارگانیک انجام گرفته است. یافته های کریسال به عنوان پاک کننده بودن استفاده از پروبیوتیک

ژی، بیماری تنفسی و عفونت پوستی رکارگیری آنها در فرایند گند زدایی، هیچ نوع آل ها و همچنین به ها در آزمایشگاه هنگام کشت پروبیوتیک

 ها استفاده کرد. بیوتیک به عنوان جایگزین آنتیها حتی  توان با خیال راحت از این پاک کننده مشاهده نشده و می

 

 ها هاي متداول در نظافت و ضد عفونی بیمارستان دالیل ناکارآمدي روش

ها مقاومت نشان داده و به مرور زمان نسبت به  دارند تا در مقابل هر ماده مخرب به ویژه آنتی بیوتیک شدیدی تمایل ها باکتری

کند. استفاده از انواع ضد  این نوع مقاومت در خصوص انواع گند زداهای شیمیایی نیز صدق میآن ماده مصونیت پیدا نمایند. 

برد و تعادل طبیعی  های مفید پروبیوتیک را نیز از بین می های مضر پاتوژن، باکتری های شیمیایی، عالوه بر باکتری عفونی کننده

های پروبیوتیک دارند، تعدادی از  ژن مقاومت بیشتری نسبت به باکتریهای پاتو زند. از آنجایی که باکتری جمعیتی آنها بر هم می

ها و ترکیبات شیمیایی  های شیمیایی در امان مانده و از باقیمانده اجساد سایر میکروارگانیسم انواع مقاوم آنها از حمله پاک کننده

ها سبب  یابند و در غیاب پروبیوتیک یر میموجود در محیط به عنوان منبع انرژی استفاده کرده و در مدت زمان کوتاهی تکث

 افتد. ها نیز اتفاق می رویه آنتی بیوتیک گردند. این امر هنگام مصرف بی آلودگی محیط می
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 هاي پروبیوتیک باکتري  یک باکتري پاتوژن و بیماري زا

 

ها و سایر موجودات  استفاده از محصوالت پاک کننده ارگانیک کریسال، اثر تخریبی مستقیم بر روی میکروارگانیسم ،در مقابل

های پروبیوتیک هستند، به جای کشتن و از بین  ای از انواع باکتری زنده ندارند. در اصل این محصوالت پاک کننده که مجموعه

این راهبرد گیرند.  ها بهره می همراه با نفوذ در ارتباطات سایر میکروارگانیسم« 1تیطرد رقاب»ها، از مکانیسم  بردن سایر باکتری

  .ندارد ها ارگانیسم و موجودات سایر روی مستقیم تخریبی گونه اثر هیچ

ها و  های پروبیوتیک عدم تعادل و موازنه در جمعیت باکتری نشان دهندهبوجود آمدن عوامل بیماری زا، باید توجه داشت که 

ها  ها از نظر جمعیتی بیشتر از پاتوژن ها است. اگر در یک محیط پروبیوتیک های مضر یعنی پاتوژن ها و قارچ ها، ویروس سایر باکتری

و رشد جمعیتی آنها به طور موجود در محیط پیشی گرفته و سرعت تولید مثل  یدر این صورت در مصرف مواد غذای ،باشند

و سرعت تولید  ماندهها در تامین مواد غذایی ناکام  ها در رقابت با پروبیوتیک یابد. این در حالی است که پاتوژن تصاعدی افزایش می

های  چها و قار ها، ویروس باکتریاین امر شرایط را برای از بین رفتن  یابد. مثل و رشد جمعیتی آنها به طور تصاعدی کاهش می

  سازد. فراهم میمضر 

 

  

 
 

 

 

                                                           
ها از محیط از طریق از بین بردن محل اختفاء و زندگی آنها و همچنین مصرف  مکانیسم طرد رقابتی به معنی دفع کردن و فراری دادن میکروارگانیسم  1

 منبع غذایی مورد نیاز آنها برای ادامه حیات است. 
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 کریسال هاي پروبیوتیک پاک کننده هاي منحصر به فرد ویژگی

 های شیمیایی سه ویژگی بارز دارند که عبارتند از: های پروبیوتیک کریسال در مقایسه با پاک کننده پاک کننده

 مورد نظر سطح رویبر   پروبیوتیک های باکتری از الیه یک ،های کریسال با پاک کننده فرآیند تمیز کردندر : رقابتی طرد

های پاتوژن دشوار  گرفته و با احاطه کردن فضای موجود و مصرف مواد غذایی باقیمانده، شرایط حیات برای باکتری قرار

قابت برای حفظ در ر های پاتوژن است، های پروبیوتیک از نظر جمعیتی بیشتر از باکتری گردد. از آنجایی که تعداد باکتری می

 گردد. می تمیز نظر نها سطح موردآ لبه کرده و با از بین بردنغ زا های بیماری ها بر باکتری ا، پروبیوتیکمکان و کسب غذ

  گیرند مورد نظر قرار می سطح بر روی کریسال های پروبیوتیک که زمانی :ها به مرحله نهفتگی ورود اجباري پاتوژن، 

به طور سریع  عمل شود. این می ایجاد مضر های باکتری با ،رطوبت و غذایی مواد و کسب مکان حفظ برای سخت یرقابت

 نهفتگی مرحله به ها پاتوژن بیشتر کند. در نتیجه می نامساعد را برای رشد و تکثیر آنها شرایط و گذاشته تأثیر ها بر پاتوژن

 .شوند خودشان می بردن بین وارد مبارزه برای از و شده وارد

  زیر و مضر های باکتری زای هستند که ا های دنج و سرپوشیده ها مکان فیلم بیو ها: ي محافظ پاتوژنها فیلم بیوحذف 

 زا محافظت و عوامل بیماری ها آلودگی و سایر های پاتوژن ها، باکتری ها، قارچ ، انگلهاویروس از جمله آن های مجموعه

ها حمله کرده و ضمن پاکسازی آنها، مکان زندگی و فعالیت  توانند به بیوفیلم های کریسال می . پروبیوتیککنند می

 های غیر مفید را از بین می برند.  میکروارگانیسم

 

 پزشکی هاي کلینیک و ها هدانشگا ها، بیمارستان برخی هاي پژوهشی یافته نتایج

های  سبب از بین رفتن باکتری تواند های پروبیوتیک عالوه بر اینکه می به کارگیری باکتریهای انجام گرفته نشان داده است که  پژوهش

 تواند محیط مورد نظر را مدت زمان طوالنی پاک و عاری از هر نوع آلودگی نگهدارد. زا گردد، بلکه می پاتوژن و بیماری

 

 

 هاي کریسال ها بوسیله پروبیوتیک پاکسازي پاتوژنروند 

  

 هفته اول        هفته دوم  هفته سوم   هفته چهارم    
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. نتایج به دست اند های کریسال مورد آزمایش قرار گرفته های اجتماعی گوناگونی جهت تمیز شدن با محصوالت پروبیوتیک ماکن و محیطا

های شیمیایی نشان  نسبت به پاک کننده ها برتری فاحش خود را به وضوح کننده و درخشان بوده است. زیرا این پاک کننده آمده بسیار خیره

 اند. داده
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 ها:  بیمارستانتمیز کردن زایاي استفاده از محصوالت کریسال در م

برای ضدعفونی و تمیز کردن محیط بیمارستان مزیت های عمده زیادی دارد.  کریسال های پروبیوتیک استفاده از پاک کننده

از طرف دیگر  .یک روش پایدار و کامالً مطمئن بدون مشاهده هرگونه مقاومت میکروبی تبدیل گرددتواند به  این رویکرد می

سازد تا بین هر دوره نظافت چند روز فاصله ایجاد گردد. در روشهای رایج و سنتی  استفاده از این روش این امکان را فراهم می

ای  شیمیایی مورد استفاده به اندازه انجام گیرد، زیرا موادروز هر فرایند تمیز کردن ضدعفونی کردن محیط بیمارستان، باید 

پاک کننده محصوالت  عمدههای  مزیتگردند که امکان ماندگاری آنها در محیط بسیار کم است. برخی دیگر از  استفاده می

 :کریسال عبارتند از

 ؛های بیمارستانیها و عفونتکاهش قابل توجه آلودگی .1

ها و  های کلی مراقبت از بیمار، هم از نظر پاک کنندگی و هم از نظر مصرف آنتی بیوتیک صرفه جویی در هزینه .5

 ؛های بیمارستانی به علت کاهش چشمگیر عفونتدوره بستری کوتاهتر شدن 

 ؛کاهش باکتریهای بیماری زا در بیمارستان .0

 ؛در واحدهای حساس بیمارستان تنفسیکاهش مشکالت  .4

 ؛آلودگی قابل رویت()تمیزی بهتر سطوح و کف بیمارستان  .2

 ؛ایجاد فضایی ایمن از لحاظ سالمتی برای پرسنل بیمارستان .2

 و مطمئن؛ کاربرد آسان .7

 ؛نظافت فرایندبهبود کلی  .0

 ؛همزمان با حضور بیمار در محیط ،نظافتانجام امکان بکارگیری این روش و  .9

نظافت ، عمل ضدعفونی در همه فضا انجام شده و یط های بیمارستانیدر مح ها پروبیوتیکمحلول  اسپری کردنبا  .10

 گردد. ایجاد می کل فضای بیمارستانپایداری در 
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 محصوالت کریسالتوسط  در زمینه پاکسازی آب و پساب ویکردی نوینر

 افزایش حال در روز به روز نیز هاآن فاضالبآب و  تصفیهمشکالت ناشی از  صنایع، گیدمیزان گستر روزافزون افزایش با 

 که دباش سنگین فلزات از باالیی مقادیر و یسمّ مواد حاوی است ممکن مختلف صنایع از خروجی های پساب و ها فاضالب. باشد می

 آلودگی  که شوند می وارد زیست محیط به آنها از زیادی مقادیر سطحی، های بآ و ها فاضالب مجاری به ضایعات این تخلیه با

 این امرکه .خواهد داشت و ...  آشامیدنی آب منابع شدن از جمله آلوده یعواقب بسیار خطرناک های آالینده این با شده ایجاد

 زیست محیط کننده آلوده صنایع مهمترین از .گردد محسوب میتهدید بزرگی  زنده های ارگانیسم سایر و ها انسان سالمتی برای

 نساجی، صنایع مقوا، و کاغذ صنایع فوالد، صنایع ،(غیره و گوشتی های فرآورده صنایع لبنی، صنایع) غذایی صنایع به توان می

 .نمود اشاره ... و پتروشیمی و گاز و نفت صنایع سازی، شیشه صنایع

 

 

 

 

 

 

 

 

 کریسال محصوالت شیوه عملکرد

 استفاده از مواد بر پایه، شود میتوصیه  کریسالپاک نماینده انحصاری شرکت  نوع کار و روشی که از طرف شرکت نوین افزار

وارد ، دوستدار محیط زیست بوده و هیچ آسیبی به محیط زیست از بین بردن آلودگیکه عالوه بر  استپروبیوتیک  -ارگانیک 

ی بر سالمت محیط ا تاثیر عمده های صنعتی ها و فاضالب پسابهای موجود در  ممیکروارگانیس وجود تعادل در جمعیت. سازد نمی

عناصر ، مزه و دگرگونی  pH، رنگ آب در تغییر در آب منجر به زا بیماری عوامل افزایش جمعیت میکروبها و .نداطراف دار

آبزیان  و محیط زیست ها و قارچ ها هستند ، ویروساه از باکتری متعادلناهای یک جمعیت  نشانه گیهمگردد که  میشیمیایی آب 

 .اندازند به مخاطره میرا 

 به ترتیب زیر ،کند می آبی پیشنهادهای  در محیطها  پروبیوتیک از خاصیهای  استفاده از گونه با کریسالمی که شرکت مکانیس

  د:کن عمل می

 .باشد ها مشترک می که با پروبیوتیکق از بین بردن منابع غذایی آنها های مضر از طری ممیکروارگانیسرقابت با  -1

 .زندگی می کنند در آن همان محیط رسوبی که این موجوداتاز بین بردن بیو فیلم یا و شکستن  -5

 م ها ضروری است.گشت تعادل در تعداد میکرو ارگانیسکه برای براکسیژن  -بازگرداندن چرخه نیتروژن -0
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 با روش کریسال ها پاکسازي پساب متداولهاي  روش دالیل جایگزینی

 به ناتوانی این .نیست پذیر امکان بیولوژیکی -مکانیکی تصفیه های سیستم کمک به صنعتی های فاضالب اغلب مطلوب تصفیه

 به را صنعتی های پساب که است الزم حال عین در .شودمی تر محسوس ها آالینده زیاد غلظت و مواد برخی مورد در خصوص

-می تنها شیمیایی - فیزیکی فرآیندهای.  نمود تخلیه آنها پذیرنده منابع در نرساند، آسیب سیستم به که ای گونه به و ایمن نحوی

از بین بردن آنها به طریقی که به محیط آسیب نرسانند نخواهند بود و در صورت  به قادر ولی کنند جدا آب از را یسمّ مواد توانند

 های هنگفتی خواهد شد. انجام این مهم، سیستم متحمل هزینه

 

 :کریسالپروبیوتیک مزیت های محصوالت  برخی از

                                          ؛پساب مطبوعبین رفتن بوی نااز  .1

                                   ؛فاضالب یها حوضچه کاهش وجود حشرات در اطراف .5

 ؛ها و بیوفیلم از بین رفتن رسوبات .0

 ؛امکان استفاده از آب خروجی برای مصارف کشاورزی و پرورش ماهی .4

  ؛تصفیه های هزینه کاهش .2

 ؛و سیستم تصفیه های مربوط به تجهیزات کاهش هزینه .2

 عه.ومجمدر  شاغلبرای افراد مشکالت  انواع بروز چشمگیر کاهش .7
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  کریسال محصوالتتوسط های شنا استخر تصفیه آب در حوزه رویکردی نوین 
 

در صورت عدم رسیدگی  این مایع حیات .اری و تفریحی داردهای تج مهمی در صنعت و بسیاری از فعالیتآب همواره نقش 

در  مرسوماستفاده از روشهای  شایع هنگام معضالت برخی ازتواند سرمنشا بروز مشکالت بسیار خطرناک و جدی گردد.  مناسب می

یی مورد مواد شیمیا تاثیر نامطلوب(،  بوی نامطبوع کلر، .استخرها عبارتند از: گرفتگی منافذ عبور آب )سردوش ها و ..ب تصفیه آ

و  ، گوارشیهای پوستی ابتال به انواع بیماری فراهم سازی زمینهو... ، پوست و مو  استخرها بر رویاستفاده برای شفاف سازی آب 

      ...، ایجاد آلرژی در افراد و بسیاری از مشکالت مشابه.
 

 کریسال محصوالتشیوه عملکرد 

رفع مشکالت موجود در  که عالوه بر کریسال است محصوالت پروبیوتیکاستفاده از  شرکت نوین افزار پاک،روش پیشنهادی 

 آن و همچنین افراد در تماس با آن واردو هیچ آسیبی به محیط زیست بوده  سازگار با، های مرسوم استفاده از مواد شیمیایی روش

بوجود   ن سالمت محیط اطراف دارند.چنیبر کیفیت آب و همای  های موجود در استخرها تاثیر عمده مارگانیس . میکروسازد نمی

و عدم  قابل تنظیم های یک جمعیت غیر عناصر شیمیایی آب همه نشانهترکیب  ، تغییر رنگ آب و تغییرزا بیماریآمدن عوامل 

 ها هستند. ها و قارچ ها ، ویروس باکتری تعادل در تعداد

های آبی  در محیط ها پروبیوتیکاز  ای ویژههای  گونه طریق استفاده ازاز  شرکت نوین افزار پاکعملکردی خدمات  ممکانیس

 ند:نک عمل می است که به ترتیب زیر

  باشد. های مضر از طریق از بین بردن منابع غذایی آنها که با پروبیوتیک ها مشترک می مارگانیس میکرورقابت با  -1

 فعالیت این موجودات است.مکان زندگی و  محیط رسوبی کهبیو فیلم یا همان  شکستن و از بین بردن -5

 ها ضروری است. مگشت تعادل در تعداد میکرو ارگانیسکه برای براکسیژن  -بازگرداندن چرخه نیتروژن -0

 

 کریسال PIPاستخر شنا توسط محصوالت  ویري از روند پاکسازياتص
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 شرکت کریسال پیشنهادي استخرها و مقایسه آن با روش تصفیههاي متداول  دالیل ناکارآمدي روش

 الهاماصول و قوانین حاکم بر طبیعت  مورد استفاده در پاکسازی و تصفیه آب توسط محصوالت پروبیوتیک کریسال از روش

ها  میان پروبیوتیکجمعیتی  و حفظ تعادل ایم و آن چیزی جز ایجاد گرفته شده است. در واقع ما تمیز کردن را از طبیعت آموخته

های مفید به مضر از طریق ایجاد برتری عددی و  باکتری های مضر( و در واقع غلبه دادن باکتری)ها  توژنهای مفید( و پا )باکتری

 .استها  پروبیوتیکبرای شرایط زندگی مناسب ایجاد 

 هاي پاک سازي آب  جدول مقایسه روش

 پروبیوتیک ازن کلر عملکرد

 کامال تا حدودی خیر دوستدار محیط زیست

 عالی خوب متوسط حذف رنگ

 خیر خیر بلی تشکیل  مواد سرطان زا

عفونی  ضد  روش  طبیعی شیمیایی شیمیایی 

 بسیار کم کم متغیر pHتاثیر بر 

 متوسط زیاد کم پیچیدگی دستگاه

 متوسط بسیار زیاد کم هزینه اولیه

 متوسط متوسط زیاد هزینه ماهانه

 کم حمل نمی شود متوسط مشکالت حمل و نقل

 خیر بلی بلی های مفیدحذف باکتری 

 کم زیاد زیاد سرویس و نگهداری

 خیر خیر بلی زدگی زنگ تسریع

 خیر بلی بلی باکتری های مضر در  مقاومت و مصونیت ایجاد

 خیر خیر بلی آلرژی ایجاد امکان

 خیر خیر بلی ایمنی سیستم

 خیر خیر بلی ناک خطر های اکسید و آلی اتترکیب پیدایش

 خیر خیر بلی زائد شیمیایی مواد
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 هاي محصوالت کریسال مورد استفاده در استخر برخی از مزیت

ای از طبیعت و دانش زیست فناوری، یک انقالب  ها در تصفیه بیولوژیکی به عنوان هدیه ، استفاده از پروبیوتیک51در قرن 

 5002کرده است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته از سال ها ایجاد  ها و شوینده ها، پاک کننده کننده واقعی در دنیای تصفیه

های شیمیایی برای تمیز  اند. با در نظر داشتن تمامی مشکالتی که بواسطه استفاده از شیوه داده استفاده از آن را در ارجعیت قرار

به عنوان یک راه حل مناسب و کارگیری محصوالت پروبیوتیک  رسد به کردن و گندزدایی آب استخرها بر شمرده شد، به نظر می

کامالً ارگانیک برای دستیابی به یک بهداشت پایدار، ایمن و سازگار با محیط زیست دورنمای درخشانی داشته و در اندک زمانی 

برخی از مزایای تصفیه آب استخرها با محصوالت های مرسوم و سنتی تصفیه آب خواهد شد.  جایگزین مناسبی برای شیوه

 بارتند از:پروبیوتیک ع

 افزایش کارایی و عمر مفید فیلترهای تصفیه فیزیکی؛ .1

 از بین رفتن بوی نامساعد استخر؛ .5

 های استخر؛ ها و دیواره آب استخر و از بین رفتن رسوبات داخل لوله pHتنظیم  .0

 شفافیت و زاللی آب استخر؛ .4

 ها، کف و کلیه سطوح استخر؛ از بین رفتن جلبک و تمیزی دیواره .2

 های نگهداری و نظافت؛ هزینهکاهش  .2

 امکان فعالیت در محدوده دمایی موجود در محیط استخر، جکوزی و آب سرد؛ .7

 ؛های مربوط به صدمه و آسیبی که سایر مواد به تاسیسات و تجهیزات استخرها وارد می نمایند کاهش هزینه .0

 های خطرناک. های بروز بیماری عدم بروز مشکالت پوستی و تنفسی و زمینه .9
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 محصوالت کریسالتوسط  و تغییر الگوي پرورش براي پاک سازي محیط پرورش طیور رویکردي نوین

استفاده از  به علتست که ا محصوالت پروتئینی حاصل از آنها و  ها گوشت مرغ، فرآورده کی از مصارف غذایی مهم ایرانیی

بوده و خطرات و آسیب های ناشی از آن برای  آنتی بیوتیک ها انواع ی از درصدهای مختلف روشها و شرایط متفاوت پرورش، حاوی

 .عموم آشکار است

ش رهای پرو ، فصل جدیدی از روشهای ضد عفونی محیط و سالنپروبیوتیک کریسالشرکت نوین افزار پاک با ارائه محصوالت 

های سراسر ای که در مرغداری حقیقات گستردهدهد. ت آب مصرفی طیور را با استفاده از مواد طبیعی ارائه می تصفیهو همچنین 

های  نقش مهمی در کنترل باکتری ،دهد که محصوالت پروبیوتیک کریسال به طور چشمگیر نشان می ،جهان صورت گرفته

در صنعت پرورش طیور  بزرگیتحولی  ،های پرورش بدلیل کاهش کلی هزینه ها  نوع پاک کنندهزا داشته و استفاده از این بیماری

 است. کردهایجاد 

 

 

 

 

 

 

 

 کریسالپروبیوتیک خواص محصوالت 

برای مبارزه بیولوژیک  روشی را آنهاهای مفید زنده هستند که تکنیک صحیح استفاده از  ای از باکتری محصوالت کریسال گونه

استفاده از محصوالت  فراهم ساخته است. پرورش طیورمراکز های موجود در  پایدار با عوامل بیماری زا و از بین بردن بیوفیلم

 بخشد. طیور را بهبود میفرآیند رشد ها و عوامل بیماری زا،  پروبیوتیک، عالوه بر پاک کردن محیط زیست طیور از انواع پاتوژن

ع آنتی ااستفاده از انو یافته و دیگر نیازی به کاهش های پروبیوتیک کریسال، میزان مصرف خوراک  ندهنهنگام استفاده از پاک ک

در حال حاضر این تی بیوتیک خواهد شد. نآواهد بود. این امر منجر به پرورش طیور کامالً ارگانیک و عاری از خها ن بیوتیک

 د.نگیر کشور جهان مورد استفاده قرار می 22 بیش از محصوالت در
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 روشهاي متداولدالیل جایگزینی روش پاکسازي با محصوالت کریسال بجاي 

ایی مانند آهک، کلر، فنل، آمونیوم ، فرمالین و...  استفاده یهای متداول برای ضد عفونی کردن مرغداری از مواد شیمدر روش

از طرف دیگر . ، به همراه داردبرای افرادی که در تماس مستقیم با این مواد هستند را به ویژه یکه مشکالت متعدد گردد می

را به یت و افزایش تلفات در بین طیور ممسمو که گردد محیط زیست طیور منجر به آزاد سازی گاز آمونیاک میات موجود در ضایع

سازگار بلکه  ،ندارند طیورنه تنها هیچگونه ضرری برای انسان و های پاک کننده پروبیوتیک کریسال  . استفاده از فراوردهدنبال دارد

 هستند. با ارزشبسیار سودمند و روبی محیط نیز بوده و برای حفظ تعادل میکمحیط زیست  با

توان هم برای پاک کردن محیط زیست طیور و همچنین به عنوان مکمل  های کریسال را می الزم به ذکر است که پروبیوتیک

 رد استفاده قرار داد.وغذایی م
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 مزایاي استفاده از محصوالت کریسال

دارای چند استفاده در تمیز کردن محیط زیست طیور  یسه با روشهای مرسوم و سنتی موردمقادر رویکرد شرکت نوین افزار پاک 

 باشد که این مزایا عبارتند از : مقاوم شدهمقابله با عوامل بیماری زای  برایتواند راه حل پایداری  مزیت اصلی است که می

جایگزین روشهای متداول فعلی ) استفاده از کلر  تصفیه منابع آب مصرفی موجود با استفاده از محصوالت پروبیوتیک که .1

 ؛و ... ( می گردد

 ؛ها با مواد پروبیوتیکها و دانخوریهای انتقال آب، آبخوری نظافت و ضد عفونی مخازن و لوله .5

 ؛%(00ها )تا بیش از  کاهش قابل توجه بوی نا مطبوع موجود در مرغداری .0

 ؛های متوالی طی دوره ها یهای بیماری زا در مرغدار کاهش چشمگیر باکتری .4

رسیدن به که منجر به کاهش زمان برای حاوی پروبیوتیک،  های افزودنیبا مصرف طیور کاهش نسبت خوراک به وزن  .2

 .گردد مینیز کوتاه طول دوره پرورش ، خوراک گردیده و در نتیجه عالوه بر مصرف کمتروزن ایده آل 

 .گردد می%( 00ها که باعث افزایش جذب مواد غذایی )تا  ای و کبدی جوجه برطرف شدن اختالالت روده .2

سالن ها بواسطه استفاده از کردن های پرورش به دلیل تغییر در روند پاکسازی و ضدعفونی کاهش فاصله زمانی بین دوره .7

 گردد؛ ها در سال می یش تعداد دورهمنجر به افزا محصوالت کریسال که نهایتاً

 .والت کریسال برای محیط زیستمفید و بی ضرر بودن کلیه محص .0
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