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تِ ًام خذا


آیا در مىسل شما داريَاي غیرقابل استفادٌ



يجًد دارد؟
شما براي سالمتی خًد ،خاوًادتان ي محیط
زودگیتان ویاز دارید ريش مىاسب اوُدام داريَا
را بداوید.

داخل آى سا هطالعِ كٌیذّ .شگض داسٍّا سا دس چااُ



آهپَل ّا ٍ سشًگ ّا سا دس كیسِ صتالِ تشیضیذ.

تَالت ًشیضیذ هگش ایٌکِ دس تشٍشَس داسٍ ركش شاذُ



قطشُ ّای چشوی سا پس اص تاص شذى دسب آًْا تعاذ

اتتذا تشچسة هظشف داسٍ سا حزف یاا هاخاذٍ
ًواییذ ،ایي اهش هَجة هحافاظات اص اطاتعاات
تْذاشتی شخظی شوا هی گشدد.



دس فاضتب تشیضیذ.

اٍلیي قذم تشای اًْذام داسٍّا ایي است كِ تشٍشَس

تاشذ.


ششتت ّای تاسیخ گزشتِ تِ جض آًتی تیَتیک ّاا سا

سپس داسٍّایی هاًٌذ قشص ٍ كپسَل سا اص جعثاِ
خاسج ًواییذ ٍ تا هادُ ایی كِ غیش قاتل اخاتات
هی تاشذ هاًٌذ تفالِ چای هخلَ ًواییذ .ایي كاس
تاعث هی شَد ایي تشكیة تشای كَدكاى ،حیَاًات
ٍ كساًیکِ اص صتالِ ّا استفادُ هی كٌٌاذ كاواتاش
جزاب تاشذ .سپس هخلَ داسٍ ٍ چاایای سا دس
كیسِ ایی تذٍى هٌفز قشاس دّیذ ٍ دس سطل صتالاِ
تیٌذاصیذ.

اص هذت یک هاُ تایذ دٍس تشیضیذ صیشا دیگش اساتاشیال
ًوی تاشٌذ ٍ قاتل استفادُ ًیستٌذ.
ٌّگاهیکِ دس هَسد اًْذام تعضی اص داسٍ ّا شاک داسیاذ اص
دكتش داسٍساص تپشسیذ.
ّشگض تاقی هاًذُ داسٍّای خَد سا تِ دٍستااى ٍ آشاٌاایااى
ًذّیذ .پضشک شوا تا تَجِ تِ عتین اختظاطی ٍ تاسیاخا اِ
تیواسی شوا ،داسٍّای هَسد ًیاص سا تجَیض كشدُ است.هواکاي
است ایي كاس تِ ضشس فشد گیشًذُ تاشذ.
بُتریه ريش معديم سازي داريَا مطالعٍ بريشًر
آوُاست .اگر شرکت سازودٌ ريش معديم سازي آن
داري را ذکر کردٌ است طبق دستًر آن عمل کىید.

