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,Щержавна реестрацiя: Ns; дата ресстрацii в к.Щержаному peecTpi дезiнфекцiйних засобiв 2020>> -
М 850,03.08.2020р.
Висновок державноi санiтарно-епiдемiологiчноI експертизи на засiб дезiнфекцiйний (DS-E80)
Ns 12.2-18-2ll5508 вiд 13.07.2020р., затверджений,Щержавною о.гryжбою Украiни з питань безпеки
харчових пролуктiв та захисту споживачiв.

Органiзачiя - розробник

Генеральний дире

IНСТРУКЦIЯ
ЩОДО ЗаСТОсУВання засобу дезiнфекцiЙного DS-E80 з метою дезiнфекцii

1 зАгАлънI положЕннrI
1.1 Повна назва засобу:
Засiб дезiнфекшiйний KDS-ESO> виготовлений згiлно з ТУ У 2О.2-З|2ЗЗ44З-029:2О20,

дiючими речовина\lи якого е спирт етиrовиЙ у межах ]5-80Уо, сумiш четвер,гинних
апlонiйних сполук y Nlе.&ах 0.2-0,26 % (а:rкiл (С12-С18) диметилбензиламонiум хлорид у
Межах 0,1-0,13 та алкiл (С12-С11) ди}lети_rlетилбензиламонiум хлорид у межах 0,1-0,13),
хлоргексидин бiглюконат ,у }Iежах 0.1-0.4%

1.2 Виробник: ТОВ <iХАДО-технологiя> (YKpaiHa).

1.3 Склад засобу, BMicT дiючих та допомiжних речовин:
дiючi речовини: спирт етиловий денатурований (дiюча речовина) у межах 75-8ОУо, СlМiш
ЧАС (дiюча речовина) у межzж 0,2-0,26 О/о, хлоргексидину бiглюконат (дiюча речовина) у
межаХ 0,|-0,4Yо; Допомiжнi речовини: зволожуючи, пом'якшуючи, захиснi компоненти для
шкiри, iншi допомiжнi речовини, вода дистильована до 100,0%.

1.4 Форма випуску i фiзико-хiмiчнi властивостi засобу:
однорiдна прозора або з опалесценцiею рiдина зi специфiчним запахом. В залежностi

вiд функцiонального призначення випускаеться прозорий/блакитцого, помаранчевого
кольору. Засiб легкозайМистий. Засiб добре змiшуетьСя з водою та спиртом. Заоiб несумiсний
з IIрепаратапdи на ocHoBi йодУ. Засiб не rrошкоджус поверхнi, некритичнi медичнi вироби, що
виготовлеНi iз металiв, скла, гуми, полiмернИх матерiаЛiв, дерева, кахлю, ,rорц"rо"", фаянсу
та виготоВлениХ iз будЬ яких iншИх матерiаЛiв, oKpiM чутливих до дiТ спиртiв поверхонь,
пофарбованих низькосортною фарбою, покритих лаком, виготовлених ix акрилового скла,
вiтрильного KayIyKy, мореного дуба тощо,

1.5 Призначення засобу:
Засiб дезiнфекцiйний (<DS-E80) (прозорий/блакитноfо кольору):
- для хiрургiчноi та гiгiенiчнот дезiнфекцii рук медичного та обслугов}.ючого персоналу

в закладах охорони здоров'я ycix профiлiв, у т.ч. хiрургiчних, терапевтичних, акушерсько-
гiнекологiчних, реанiмацiйних, iнтенсивноi терапii, стоматоло.i.rr"*, офтальмЬло.i.,""*,
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дитячих, неонатальних, патологоанатомічних, фізіотерапевтичних, ортизіатричних, 

інфекційних, урологічних та інших відділеннях, лікувально-профілактичних закладах, 

донорських пунктах та центрах служби крові, поліклініках, медико-санітарних частинах, 

центрах первинної медичної допомоги, реабілітаційних та перинатальных центрах, центрах 

паліативної медицини, хоспісах, медичних пунктах, ветеринарних клініках, станціях швидкої 

та невідкладної медичної допомоги та інших; 

- для обробки рук хірургів та інших осіб, що беруть участь в оперативних втручаннях в 

медичних закладах, у т.ч. пологових, неонаталогічних, стоматологічних, травматологічних, 

космітологічних, дермато-венерологічних, естетичної хірургії та косметології тощо, а також в 

умовах надзвичайних ситуацій; перед виконанням лікувальних і діагностичних маніпуляцій, 

які потребують антисептичної обробки рук по типу обробки рук хірургів; 

             - для гігієнічної дезінфекції рук у лабораторіях різних підпорядкувань (в т.ч. клінічних, 

біологічних, бактеріологічних, серологічних та інших), санітарного транспорту (у т.ч. машин 

швидкої допомоги), судово-медичної експертизи, моргах та сфери ритуальних послуг; 

    - для гігієнічної дезінфекції рук на об’єктах комунально-побутового обслуговування 

(перукарні, салони краси, SPA-центри, сауни, лазні, готелі та інші), санітарно-курортних 

(санаторії, профілакторії, будинку відпочинку та інші), спортивно-оздоровчих (тренажерні 

комплекси, басейни, стадіони та інші), аптеках та аптечних закладах,  рук персоналу дитячих 

дошкільних закладів, рук персоналу та учнів учбових закладів різних рівнів, учбово-

виховальних закладах різних рівнів акредитації; 

             - для гігієнічної дезінфекції і деконтамінації шкіри персоналу рук на підприємствах 

фармацевтичної, парфумерно-косметичної, мікробіологічної, біотехнологічної, харчової та 

харчопереробної промисловості; агропромислового комплексу; об’єктах громадського 

харчування та торгівлі;  

- для дезінфекції рук персоналу та пасажирів всіх видів та об’єктів транспорту 

(громадський, автомобільний, залізничний (в пасажирських вагонах та ін. об’єктах рухомого 

складу, на залізничних вокзалах та станціях), морський, річковий, повітряний, метрополітен);  

- для дезінфекції рук працівників дезінфекційної, санітарно-епідеміологічної і 

ветеринарної служб, складах та сховищах; установах соціального захисту; пенітенціарних 

закладах; закладах зв’язку та банківських установах; об’єктах та частинах МО, МВС, ДСУНС, 

СБУ, прикордонної та митної служби; у зонах надзвичайних ситуацій технічного, військового 

та прикордонного характеру; у вогнищах інфекційних захворювань; у побуті (в т.ч. при 

догляді за немовлятами, хворими людьми похилого віку, тваринами, в подорожах, у місцях 

підвищеної інфекційної небезпеки); інших об’єктах, діяльність яких вимагає додержання 

санітарно-гігієнічних норм та правил; 

     - для дезінфекції шкірних покровів при проведенні інвазійних медичних втручань, 

щеплень, при установці внутрішньосудинних пристроїв; катетерів для спінальної або 

епідуральної анестезії, при проведенні внутрішньовенних, внутрішньом’язових, 

внутрішньошкірних, підшкірних маніпуляцій, при проведенні пункції органів, суглобів та 

спинномозкового каналу, при малих хірургічних втручаннях і т.і., обробки ліктьових згинів 

донорів; обробки ушкоджень шкіри; для часткової санітарної обробки шкірних покривів з 

метою профілактики пролежнів; для шкіри стоп, у т.ч. з метою профілактики грибкових 

захворювань, а також їх рецидивів; оброки шкіри перед проведенням манікюру, педикюру, 

татуажу, пірсингу та інших косметологічних процедур, а також після них з метою 

профілактики інфекцій шкіри. Нанесення засобу на скарифіковану шкіру не ускладняє 

загоєння штучно нанесених ран. 

          - для дезінфекції в установах охорони здоров'я (хірургічні, терапевтичні, акушерські, 

гінекологічні, неонатологічні, офтальмологічні, інтенсивної терапії, дитячі, фізіотерапевтичні, 

патологоанатомічні та інші відділення лікувально-профілактичних установ, стоматологічні 

клініки, амбулаторії, поліклініки, реабілітаційні центри, центри паліативної медицини, 

хоспіси, харчоблоки, пункти роздачі їжі, клінічні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, 

серологічні та інші профільні діагностичні лабораторії, станції швидкої та невідкладної 



4 
 

медичної допомоги, донорські пункти та пункти переливання крові, де є потреба у швидкій  

дезінфекції та швидкому висиханні поверхонь, які підлягають дезінфекції); 

 - для дезінфекції в медико-санітарних частинах, амбулаторіях, фельдшерсько-

акушерських та медичних пунктах, санітарно - профілактичних установах: лабораторіях 

різних підпорядкованостей; аптеках і аптечних установах; оздоровчих центрах (санаторії, 

профілакторії, будинки відпочинку, інші); автомобілях швидкої і невідкладної допомоги; 

дитячих дошкільних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації;  підприємствах 

парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної та мікробіологічної 

промисловості; підприємствах харчової промисловості; закладах громадського харчування, 

ресторанного господарства і торгівлі; всіх видах транспорту (громадський, залізничний, 

морський, річковий, автомобільний, повітряний, метрополітен), вокзалах, аеропортах, інших;  

спортивно-оздоровчих установах, місцях проведення тренувань, змагань;  об'єктах 

комунально- побутового обслуговування (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні клініки 

та салони, солярії, пральні, лазні, сауни, хімчистки, гуртожитки, тощо); установах соціального 

захисту; установах пенітенціарної системи; військових частинах, підрозділах МО, МВС, МНС; 

промислових підприємствах, складах, сховищах, включаючи паперові архіви, сховища 

продуктів харчування, лікарських препаратів, предметів гігієни, інших;  банківських 

установах, закладах зв'язку; закладів сфери відпочинку та розваг (театри, кінотеатри, клуби, 

культурно-розважальні комплекси, інші); 

            - для дезінфекції на інших епідеміологічно-значущих об'єктах, діяльність яких вимагає 

проведення дезінфекційних заходів відповідно до чинних нормативних документів; 

 - для дезінфекції у побуті; 

 - для дезінфекції ВМП та устаткування, посуду, інвентарю тощо. Дезінфекція і 

очищення всіх типів поверхонь в приміщеннях, медичних пристроїв та устаткування, посуду, 

інвентарю тощо у закладах охорони здоров'я і лікувально-профілактичних закладах усіх 

профілів, у тому числі дитячих і денних стаціонарах, відділеннях неонатології, палатах, 

блоках і відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених, маніпуляційних, операційних, 

перев'язувальних кабінетах, хірургічних, терапевтичних, педіатричних, акушерських, 

гінекологічних, офтальмологічних, фізіотерапевтичних відділеннях лікувально-

профілактичних закладів, пологових будинках, поліклініках, стоматологічних клініках і 

кабінетах, шпиталях, амбулаторіях, диспансерах, фельдшерських і фельдшерсько-

акушерських пунктах, центрах з трансплантації органів, медсанчастинах і медпунктах, 

станціях швидкої медичної допомоги, донорських пунктах, відділеннях переливання крові, 

карети швидкої медичної допомоги, патолого-анатомічних відділеннях, санаторіях, 

профілакторіях, реабілітаційних центрах, хоспісах, закладах соціального захисту населення, 

санпропускниках, закладах судово-медичної експертизи, медичних профільних центрах, 

клінічних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних та 

інші профільних діагностичних лабораторіях, ветеринарних клініках тощо;  

               - для швидкої дезінфекції поверхонь, взуття, виробів медичного призначення (в т.ч. 

інструментів, датчиків УЗД, ЕКГ, стетоскопів, фонендоскопів, рукавичок тощо), 

перукарського, манікюрного та косметологічного інструментарію, інструментів для 

виконання татуажу та пірсингу, в ургентних ситуаціях; 

     - для просочування серветок одноразового використання для очищення і 

антисептичної обробки шкіри рук і тіла, поверхонь. 

 

Засіб  дезінфекційний «DS-E80»  (помаранчевий, фарбуючий): 

 
- для дезінфекційної обробки шкіри операційного поля і позначення меж (маркування) 

оброблених ділянок шкіри пацієнтів в лікувально-профілактичних закладах при виконанні 

лікувальних і діагностичних маніпуляцій (в т.ч. перед введенням катетерів і пункцією 

суглобів), шкіри клієнтів при манікюрі, педикюрі, татуажі і пірсингу, в косметологічних 

клініках і салонах, косметичних та інших маніпуляцій, пов'язаних із пошкодженням шкіри. 
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 1.6 Спектр антимікробної дії: 
Засіб дезінфекційний «DS-E80» має антимікробну активність у відношенні 

грампозитивних и грамнегативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, 

мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium terrae) мультирезистентний стафілокок (MRSA), 

лістерії (Listeria monоcytogenes), Clostridium difficile, Micrococcus luteus, Enterococcus faecalis, 

Enterococcus hirae, Enterobacter cloacae, Streptococcus, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, 

Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, ентерогеморагічну кишкову паличку, 

синьогнійну паличку (P. aeruginosa), Clostridium difficile (у т.ч. в споровій формі), збудники 

дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії та інші 

антибіотикорезистентні бактерії), спороцидну, фунгіцидну дію (зокрема, проти патогенних 

грибів родів Кандида, Трихофітон і пліснявих грибів Aspergillus niger у споровій формі), а 

також віруліцидну (вкл. віруси поліомієліту, а також збудників гепатитів А, В і С, ВІЛ-

інфекції, грипу всіх типів, парагрипу, вірусу «свинячого грипу» А(Н1N1), вірусу «пташиного 

грипу» А(H5М1), SARS («атипова пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної, корона 

вірусної, респіраторно-синтиціальної, риновірусної, ротавірусної інфекції тощо) дію.  

              Засіб дезінфекційний «DS-E80» ефективний проти транзиторної і резидентної 

мікрофлори, чим забезпечує якісну гігієнічну і хірургічну антисептику рук і шкіри. Засіб 

проявляє високоякісну дію в присутності білка, сироватки, крові. Засіб забезпечує 

антиперспірантну дію, зменшує кількість вологи під рукавичками, що перешкоджає 

виділенню резидентної мікрофлори. Засіб дезінфекційний «DS-E80» володіє пролонгованою 

антимікробною дією протягом 3-х годин (у т.ч. під медичними рукавичками). 

 

             1.7 Токсичність та безпечність засобу:  
Засіб дезінфекційний «DS-E80» при введенні у шлунок та при нанесенні на шкіру 

належить до 4 класу малонебезпечних речовин; не має місцевої шкірно-подразнюючої дії; не 

виявляє шкірно-подразнювальних та сенсибілізуючих властивостей при одно- та 

багаторазовому нанесенні на шкіру; в нативній формі спричиняє слабке подразнення 

слизової оболонки очей; подразнює слизову оболонку очей та верхні дихальні шляхи (при 

зрошенні).  Попадання засобу в очі спричиняє подразнюючу дію.  

 

 2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ 
 

 Засіб дезінфекційний «DS-E80», готовий до застосування, використовують у нативній 

формі (без розведення водою). 

 

З. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ 

 

 3.1 Об'єкти дезінфекції:  
 Засіб дезінфекційний «DS-E80», використовують з метою дезінфекції шкіри, виробів 

медичного призначення та поверхонь. 

 3.2 Способи дезінфекції окремих об'єктів засобом: 

 3.2.1 Обробка рук хірургів, операційних медичних сестер, акушерок та 

інших осіб, що приймають участь в проведенні операцій, прийманні пологів: 
перед застосуванням засобу кисті рук та передпліччя на протязі 2 хвилин миють теплою 

проточною водою і туалетним милом (твердим або рідким), а потім висушують стерильною 

марлевою салфеткою. Потім на кисті рук наносять 5 мл  засобу  і втирають його в шкіру рук 

(долонні, тильні поверхні, між пальцеві проміжки обох рук, звертаючи особливу увагу на 

кінчики пальців та навколо нігтьові ложа) і передпліччя протягом 1.5 хв; після цього знову 

наносять 5 мл засобу  на кисті рук і втирають його в шкіру кистей рук та передпліччя 

протягом 1,5 хв, підтримуючи руки у вологому стані протягом всього часу обробки. 
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Загальний час обробки складає 3 хв. Стерильні рукавички одягають на руки після повного 

висихання засобу.   

Засіб має пролонговану дію протягом 3 годин (в тому числі під медичними 

рукавичками). 

Послідовність операцій втирання засобу «DS-E80»  для гігієнічної обробки рук 

проводять згідно методики втирання дезінфекційного засобу з  Європейським стандартом ЕN 

1500  та Методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного 

персоналу», затверджених Наказом МОЗ України № 798 від 21.09.2010 р. Методику 

втирання засобу «DS-E80»  для гігієнічної обробки рук наведено на малюнку 1. 

 

Малюнок 1. 

Гігієнічна обробка шкіри рук 

Стандартна методика втирання згідно з ЕN 1500 

                                                                                     

  
Стадія 1. Долоня до долоні 

 
Стадія 2. Ліва долоня на тильній 

стороні правої кисті та навпаки 

 

 

Стадія 3. Долоня до долоні з  

                             перехрещеними пальцями. 

 

 

Стадія 4. Зовнішня сторона пальців на 

протилежній долоні з перехрещеними пальцями 

 

 

 

Стадія 5. Колоподібне розтирання правого 

великого  пальця у закритій долоні лівої руки та 

навпаки 

 

Стадія 6. Колоподібне втирання зімкнутих 

кінчиків пальців правої руки на лівій долоні та 

навпаки 
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Засіб наносять у заглиблення долоні сухих рук. За наведеною схемою засіб протягом 30 

сек. енергійно втирають у шкіру рук до запястя. На кожній стадії рух повторюють п’ять 

разів. По закінченні шостої стадії окремі стадії повторюють до закінчення часу експозиції. 

У разі необхідності повторити втирання з новою порцією засобу. Слідкувати за тим, щоб 

протягом всього часу втирання засобу руки залишалися вологими від засобу. 

 

 3.2.2 3 метою дезінфекції рук персоналу у промисловості, інших галузях, де 

потрібне дотримання гігієнічних норм перед виконанням та після виконання робіт  шкіру 

рук попередньо ретельно миють згідно прийнятого способу та висушують за допомогою 

стерильної серветки (рушника). У поглиблення сухої долоні наносять 3 мл засобу та 

ретельно розподіляють та втирають протягом 30 сек.  

 3.2.3 Профілактична, санітарна обробка шкіряних покровів: добре змочити 

ватний тампон (не менше 3 мл на кожен тампон) і ретельно обробити ділянку шкіри різними 

ватними тампонами, змоченими засобом, або ділянку шкіри зрошують засобом до повного 

зволоження шкіри; час витримки після обробки – не менше 30 сек. 

 3.2.4  Обробка ін'єкційного поля та шкіри перед інвазивними втручаннями: шкіру 

протирають стерильним ватним тампоном, добре змоченим засобом. Час витримки після 

завершення обробки – 1 хв.    

 3.2.5 При мікротравмах (ранки, невеликі опіки, інфіковані потертості, тріщини) 

шкіру навколо рани обробляють розчином, після чого на рану накладають серветку і 

фіксують її пов'язкою або пластирем. Процедуру повторюють 2-3 рази на день. 

 3.2.6 Профілактична очисна обробка шкірних покровів з метою профілактики 

появи прищів (Propionibacterium acnes)  

 3.2.7 Обробка місць пірсингу (крім ротової порожнини) до заключного загоєння 

та формування каналу, та поверхні шкіри в місцях свіжих татуювань для профілактики 

загоювань. 

 3.2.8 3 метою дезінфекції та профілактики грибкових захворювань шкіри стоп у 

побуті та після відвідування бань, саун, басейнів та ін.  шкіру попередньо миють згідно 

прийнятого способу та висушують за допомогою стерильної серветки (рушника). Потім на 

суху стопу наносять  6 см³ засобу та ретельно розподіляють та втирають по внутрішній і 

зовнішній поверхні до повного зволоження. Дезінфекцію шкіри стоп виконують протягом 30 

сек. 

 3.2.9 Обробка рукавичок надітих на руки персоналу: зовнішню поверхню 

рукавичок ретельно протирають стерильним ватним або марлевим тампоном, добре 

змоченим засобом (не менше 3 мл на тампон). Час обробки – не менше 1 хвилини.  

 3.2.10  3 метою дезінфекції рук у побуті, в залежності від виконуваної роботи,  шкіру 

рук дезінфікують до початку роботи і після попереднього миття згідно прийнятого способу 

та висушують за допомогою стерильної серветки (рушника). Потім у поглиблення сухої 

долоні наносять  3 мл засобу та ретельно розподіляють та втирають протягом  30 сек. Або, 

шкіру рук дезінфікують після закінчення робіт у побуті, в залежності від виконуваної 

роботи, без попереднього миття. У поглиблення сухої долоні наносять 3 см3 засобу та 

енергійно втирають його у шкіру рук 30 сек.  

 3.2.11 Проведення заходів неспецифічної профілактики в ЛПЗ, на об'єктах 

харчування, банно-пральних об'єктах МО, МВС, а також при проведенні протиепідемічних 

заходів ЦО та в умовах надзвичайних ситуацій. 

 3.2.12 Дезінфекція виробів медичного призначення:  

Вироби медичного призначення (у тому числі  стоматологічні наконечники, 

стоматологічні відтиски, зубопротезні заготовки, термометри, фонендоскопи тощо), 

косметичний, перукарський, манікюрний, педікюрний інструментарій, інструменти для 

пірсінгу, татуювання тощо дезінфікують методом протирання серветкою, просоченою 
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засобом  DS-E80 або методом зрошення їх засобом одразу після використання, не 

допускаючи підсихання, з відстані не менше, ніж 30 см, до повного змочування поверхні 

(норма витрати засобу 30-50 мл/м2) з наступною витримкою відповідно до експозиції, 

наведеної в таблиці 1. При цьому забезпечується також очищення поверхонь інструментів.  

 

 Режими дезінфекції об’єктів засобом DS-E80 наведені в таблиці 1. 

 

 Таблиця 1. Режими дезінфекції об’єктів засобом DS-E80  

 
Об'єкт дезінфекції Експозиція, 

с 

Метод дезінфекції 

Вироби медичного призначення, в т.ч. прямі 

та кутові стоматологічні наконечники 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Зрошення або 

протирання 

серветкою, що 

змочена у розчині 

засобу 

Стоматологічні прилади 30  
Медичний інвентар, устаткування, апарати 30 
Поверхні, прилади у діагностичних 

лабораторіях 
30 

Підлога, стіни, двері, тверді меблі, 

різноманітне обладнання, устаткування, 

транспорт 

30 

Клейонки з кушеток для огляду хворих, 

фартухи, подушки для кисню, манжети для 

вимірювання артеріального тиску, медичні 

термометри тощо 

30 

Гумові рукавички, гумові килимки 30 
Перукарський, косметичний інструмент 60 
Іграшки 30 
М’які меблі, дрібні предмети побуту 30 

Примітка: 
* - Туберкулоцидна активність (Mycobacterium terrae) та мікобактерицидна активність 

(Mycobacterium avium) – 1 хв. 

Час експозиції при інфекціях, що викликаються: 

Ротавірусами – 1хв., норовірусами – 5 хв., поліомавірусами – 10 хв. 
Режим дезінфекції за наявності Aspergillus niger (чорна пліснява) – 5 хв. 

У кухонних зонах та зонах переробки продуктів харчування експозиція становить 30 хв.  
      
 3.2.13 Для дезінфекції поверхонь  протирають їх поверхні серветкою, змоченою 

засобом, або зрошують з розпилювача з відстані приблизно 30 см. Кількість засобу, що 

наноситься на поверхню, не повинна перевищувати 50 мл/м2 поверхні (в середньому 30-40 

мл/м2), яка підлягає обробці. Загальна кількість засобу в приміщені, не повинна 

перевищувати 100 мл на 1 м2 площі приміщення. При обробці одномоментно великих площ 

поверхонь у приміщенні,  для оптимального результату дезінфекції, після зрошення 

допускається наступне протирання чистою серветкою. Після дезінфекції поверхні не 

потребують промивання водою.  
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Засіб не рекомендується  застосовувати для обробки поверхонь, покритих лаком, 

низькосортними красками, із акрилового скла і інших матеріалів, не стійких до дії спирту. 

Перед застосуванням рекомендується перевірити дію засобу на невеликій малопомітній 

ділянці поверхні.  

 Знезараження санітарного транспорту для перевозки інфекційних хворих проводять 

по режиму обробки при відповідній інфекції. Регулярну профілактичну обробку санітарного 

транспорту проводять по режимам, представленим в таблиці 1.  

 3.2.14 Для профілактичної дезінфекції взуття та дезінфекції під час лікування 

грибкових захворювань протирають внутрішні поверхні взуття з гуми, шкіри, дерматину 

(матеріалів стійких до дії спиртів) серветкою змоченою засобом або рівномірно зрощують 

засобом. Поверхні повинні бути повністю зволоженими з середини. Час експозиції після 

нанесення засобу 30 секунд.   

 3.2.15 Обробка шкіри операційного поля, ліктьових згинів донорів, шкіри перед 

введенням катетерів і пункцією суглобів: шкіру протирають два рази роздільними 

стерильними марлевими тампонами, добре змоченими засобом. Час витримки після 

завершення обробки – 1 хв.  

 

 

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ 

 

4.1. Використовувати засіб тільки за призначенням. Загальні застереження при 

роботі із засобом. Засіб призначений тільки для зовнішнього застосування. Уникати 

потрапляння засобу в очі, на пошкоджену шкіру, слизові оболонки. Не застосовувати засіб 

для обробки відкритих ран і слизових оболонок. 

Спирти, що входять до склада засобу, є легкозаймистими. Не застосовувати засіб 

поблизу джерел тепла і відкритого полум’я. При застосуванні засобу дотримуватись правил 

техніки безпеки при роботи із спиртовмісними засобами, забороняється палити. Для 

пожежогасіння рекомендується дрібнорозпорошена вода, хімічна повітряно-механічна піна, 

зріджений діоксид вуглецю. 

4.2. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів. Засіб постачається 

готовим до застосування. 

4.3. Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об’єктів. 

 Дезінфекційна обробка шкіри рук і тіла, дезінфекція малих поверхонь не потребує 

застосування користувачем засобів індивідуального захисту органів дихання і очей, може 

проводитись в присутності сторонніх осіб (в т.ч. пацієнтів), безпосередньо не причетних до 

проведення робіт. При обробці поверхонь методом протирання серветками, насиченими 

засобом, рекомендується використовувати захисні рукавички. Роботи, пов'язані із 

застосуванням засобу для дезінфекції приміщень, необхідно проводити із використанням 

засобів захисту шкіри та очей - у захисному одязі (халат, шапочка, фартух, гумові 

рукавички), у захисних окулярах. 

4.4. Методи утилізації засобу. Засіб некондиційний і не придатний до використання 

за призначенням через порушення умов зберігання, транспортування або з вичерпаним 

терміном придатності підлягає передачі спеціалізованим організаціям для утилізації. 

Властивості засобу і способи його застосування виключають утворення відпрацьованих 

робочих розчинів. 

Зливання засобу в каналізацію допускається з урахуванням протипожежних заходів. 

Засіб, що пролився, необхідно адсорбувати утримуючою рідину речовиною (наприклад, 

грунт, пісок, силікагель), не використовувати займисті матеріали (тирсу та ін.). Залишки 

засобу змити достатньою кількістю води. 

При належному використанні за призначенням засіб є безпечним для навколишнього 

середовища, біологічно розкладається, не біоакумулюється. 
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 5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

ПРИ ОТРУЄННІ 

 5.1 При потраплянні в очі: обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. 

Зняти контактні лінзи, якщо ви ними користуєтесь і якщо це легко зробити. Продовжити 

промивання очей. Якщо подразнення очей не вщухає, звернутися по медичну допомогу. 

 5.2 Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку: терміново звернутися 

до лікаря. 

 5.3 Не використовувати особам, схильним до дерматитів і алергічних реакцій, 

вагітним, жінкам в період лактації та дітям. 

 5.4 Несумісний з препаратами на основі йоду. 

 5.5 При використанні засобу можливе значне підвищення підвищення чутливості 

шкіри до дії прямих сонячних променів. 

 

 

 6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 
 6.1. Засіб розфасовують в пластикові флакони за діючою нормативною 

документацією об’ємом від 30 мл до 1000 мл; в пластикові каністри за діючою нормативною 

документацією об’ємом від 1 л до 20 л; в пластикові бочки за діючою нормативною 

документацією об’ємом до 200 л, «in bulk» в полімерній упаковці. Флакони можуть мати 

розпилюючий пристрій або ручну дозуючу помпу. Для флаконів ємністю 0,5 л і 1,0 л можуть 

поставлятися настінні дозуючі пристрої. Допускається також застосування інших видів 

споживчої тари різної місткості. 

 6.2. Засіб перевозять в критих транспортних засобах в упакуванні виробника будь-

яким видом транспорту відповідно до правил перевезення займистих вантажів (етилового 

спирту). 

 6.3. Запаси засобу в складських приміщеннях зберігають в щільно закритому 

упакуванні виробника при кімнатній температурі у місцях, недоступних для дітей, окремо 

від продуктів харчування, осторонь від нагрівальних приладів, джерел займання.

 Гарантійний термін зберігання засобу - 5 років від дати виробництва. 

 
 

7 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 
7.1 Відбір проб згідно з СОУ МПП 71.100-077. Об’єм об’єднаної проби не менше ніж 

200 мл.  

 7.2 Масову частку ЧАС визначають за методикою підприємтсва СТП 14-20. 

           7.3 Масова частка хлоргексидину біглюконат визначають спектрофотометрическим 

методом. 

          7.3.1 Проведення випробування 

          Наважку засобу, що містить близько 1 мг хлоргексидину біглюконат, поміщають в 

мірну колбу місткістю 100 см3, обсяг доводять дистильованою водою до мітки і 

перемішують. 

          Вимірюють оптичну щільність отриманого розчину на спектрофотометрі при довжині 

хвилі 253 нм в кюветі з товщиною поглинаючого шару 1 см. 

          Як розчин порівняння використовують дистильовану воду. 

          7.3.2 Обробка результатів.  

          Масову частку хлоргексидину біглюконат у відсотках обчислюють за формулою:          

                                         ,          

де D – оптична щільність випробуваного розчину; 

330 - питомий показник поглинання хлоргексидину біглюконат;    
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m    - маса аналізованої проби. 

 7.4  Визначення вмісту спирту етилового. 

 7.4.1 Визначення масової долі спирту етилового по густині. Густину засобу 

визначають за допомогою пікнометру місткістю 5 см3. За встановленим значенням густини 

визначають масову частку спирту етилового з таблиці, що характеризує залежність між 

масовою часткою спирту етилового у водному розчині і густини розчину, представленої в 

«Довіднику інженера-хіміка» Пери Джон Г.  
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