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Організація-розробник: 
Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «НВП «ВІЛАН» (Україна).

Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які вико-
нують роботи з дезінфекції.

Місцевим закладам охорони здоров'я дозволяється тиражування цих Методичних вказівок 
у необхідній кількості примірників.
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- Титропроцессор 686
- Дозимат 665 з бюреткою
- Електроди відповідно до методу визначення
- Metrohm фотометр 662
Реактиви
Речовини для визначення титру повинні відповідати методу визначення, тобто 
бути високої чистоти, висушені, вміст мінімум 99,95%. Вони не повинні бути 
гігроскопічними і чутливими до СО2 і повітря. Речовина для визначення титру 
повинна висушуватися в плоскій чашці (наприклад, 2 години при 105оС, в 
залежності від виду встановлюваного титру) і мінімум одну годину 
охолоджуватися в ексикаторі. Речовини для визначення титру повинні завжди 
зберігатися в ексикаторі.
Визначення
Зважують чотири проби речовини для визначення титру відповідно до методу 
визначення і титр визначають відповідно до цього методу (див. Додаток 3). При 
проведенні титрування необхідно враховувати необхідність оптимального 
перемішування розчину проби.
Опрацювання результатів
Середнє значення Сума окремих значень

х = ––––––––––––––––––––––––––
Число окремих значень

Стандартне відхилення (sdv) і відносне стандартне відхилення в % (relsdv)

sdv • 100 Стандартне відхилення • 100
relsdv (%) = ––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––

х Середнє значення
Ці обчислення можуть бути проведені безпосередньо в приладі за допомогою 
вмонтованої статистичної функції, за допомогою калькулятора або по-іншому.
Оцінка
Відносне стандартне відхилення повинно бути ≤ 1,0 %.
Інтервали при калібруванні
Титр розчинів для проведення волюметричних аналізів повинен періодично, 
через визначені відрізки часу, піддаватися перевірці.
Додаток 3
Визначення титру розчинів, що використовуються для аналізів
Метод
визна-
чення

Розчини для 
волюметрич-

ного 
визначення

С
(мол/л)

Принцип Встано-
влений 

титр

Метод 
титрування 

MET V

Інтервал при 
випробуванні

Термін 
придат-

ності

МА01D
Розчин натрію 
додецилсуль-
фату (NaDDS) 
стабілізований
10 мл 35% FA-
р-ну

0,01 Титру-
вання з 
осад-
женням 
(тензидний 
електрод)

0,004 М
Гіамін 
1622-
розчин

606-6 При новому 
досліді

4 тижні 
(перевірка 
титру)

Засіб витримує випробування, якщо вміст четвертинних амонієвих сполук в 
препараті знаходиться в межах 6,6 – 7,5%.

}
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо застосування засобу Сокрена® (Sokrena®)
з метою дезінфекції 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу - дезінфекційний засіб Сокрена® (Sokrena®).
1.2. Фірма-виробник — BODE Chemie GmbH & Co.KG (Німеччина).
1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:

діюча речовина: дидецилдиметиламонію хлорид 6,6 – 7,5;
допоміжні речовини: поверхнево-активні речовини, інгібітори корозії, регуля-
тори піноутворення, вода до 100,0.

1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Рідкий концен-
трат, прозорий, жовтуватого кольору із слабким характерним запахом. Засіб 
вибухобезпечний та не самозаймистий. Густина 0,991 – 0,999 г/см3. Добре роз-
чиняється у воді. Значення рН розчину 2%-ої концентрації становить 9,0 – 10,0. 
Коефіцієнт заломлення 1,358 – 1,364. Засіб дезінфікує та миє під час однієї тех-
нологічної операції, добре розчиняє жири при кімнатній температурі, легко 
змивається. Не сумісний з милами та аніонними поверхнево-активними речо-
винами.

1.5. Призначення засобу.
Засіб застосовується:

 для поточної та заключної дезінфекції в закладах охорони здоров'я, 
у вогнищах інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної та гриб-
кової етіології; 

 для очищення та профілактичної дезінфекції в:
- закладах охорони здоров'я (хірургічні, терапевтичні, акушерські, гі-

некологічні, дитячі, фізіотерапевтичні, патологоанатомічні та інші відділення 
лікувально-профілактичних закладів); стоматологічні клініки, амбулаторії, по-
ліклініки, клінічні, біохімічні, бактеріологічні, серологічні та інші профільні ді-
агностичні лабораторії, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, 
донорські пункти та пункти переливання крові, медико-санітарні частини, фе-
льдшерсько-акушерські та медичні пункти тощо;

- лабораторіях різних підпорядкувань;
- аптеках та аптечних закладах;
- санітарно-профілактичних закладах;
- оздоровчих закладах (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку 

тощо);
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150 мл, добавляють демінералізовану воду до 100 мл, і перед титруванням до-
бавляють 2 краплі концентрованої оцтової кислоти.
Титрант: 0,01 мол розчин натріютетрафенілборату.
Методика титрування: DET U 606-6 (див. Робочу інструкцію до Metrohm Titrino 
716 DSM).
Визначення титру
Титр = СО1 / (ЕР1 х СО2 х СО3)
ЕР1 = витрата титранту мл
СО1 = 44,818 наважка гіаміну 1622 у мг (=25,000 мл 0,004-м розчину)
СО2 = 0,01 (теоретична концентрація титранту)
СО3 = 448,18 (М(гіаміну 1622) у г/мол)

Проведення аналізу
Пробу зважують безпосередньо в хімічному стакані (див. Додаток 1) і розбав-
ляють демінералізованою водою приблизно до 100 мл. Перед титруванням 
установлюється кислотність або лужність проби. Методика титрування і пос-
тійні при обчисленнях наведені в Додатку 1.

Титрувати при перемішуванні.
Титрант: 0,01 м натріютетрафенілборат.
Опрацювання даних
Титропроцесор видає розрахунок автоматично, після досягнення точки еквіва-
лентності.

витрата (мл) натріютетрафенілборату х 0,01 х Мr x 100
% (м/м) ЧАС = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Е х 1000
Mr = відносна мольна маса
Е = наважка проби (г)
Примітка: При титруванні дидецилдиметиламонію хлориду утворюються 

2 кінцевих продукти, що належать до різних четвертинних сполук (RS 1 і RS2). 
Сума обох результатів дає вміст ЧАС (RS 3).

Додаток 1.
Визначення вмісту четвертинних амонієвих сполук

Продукт
Мольна 

маса СО2
Вага, г

Добавка до розчину 
проби

Метод 
титрування

% (м/м)
суми ЧАС

теор.
Сокрена® 361,5 0,49-0,51 2 краплі 

концентрованої 
оцтової кислоти

606-5 7,0

Додаток 2. 
Визначення титру розчинів, що використовуються для волюметричних аналізів.
Метод
Титр визначають за допомогою речовин для встановлення титру.
Допоміжні засоби
Прилади
- Metrohm Titer SM 702, Titrino DSM 716, 
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- дитячих дошкільних та учбових закладах різних рівнів акредитації;
- підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної промис-

ловості (особливо для очищення та дезінфекції ємностей та іншого технологіч-
ного обладнання для приготування мазей, кремів, супозиторіїв тощо);

- підприємствах харчової промисловості (крім виробництва молока та 
молочних продуктів)і , громадського харчування і торгівлі;

- спортивно-оздоровчих установах;
- комунальних об’єктах (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні 

клініки та салони, солярії, пральні, лазні та сауни, гуртожитки тощо);
- закладах соціального захисту;
- для дезінфекції на інших об’єктах, діяльність яких вимагає прове-

дення дезінфекційних заходів.
1.6. Спектр антимікробної дії. Засіб має бактерицидні (включаючи 

Salmonella typhi, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhimurium, Listeria mono-
cytogenes, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahaemolyticus, Sta-
phylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Serratia marcescens, 
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Proteus rettgeri, Pseudomonas fluorescens, 
Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Pseudomonas cepacia, Klebsiella pneumoniae, 
Enterococcus faecium, Enterococcus hirae, Enterobacter cloacae, Streptococcus 
faecalis ), фунгіцидні (включаючи Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae), 
віруліцидні (включаючи віруси гепатитів В,С, ВІЧ, вакциніявірус) властивості.

1.7. Токсичність та безпечність засобу. Розрахункова LD50 засобу при 
введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру складає > 2000 мг/кг. Згідно з ГОСТ 
12.1.007-76 при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру засіб належить до 
помірно небезпечних речовин (3 клас небезпеки). У вигляді концентрату подраз-
нює шкіру та слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. У вигляді робо-
чих розчинів при одноразовому нанесенні не подразнює шкіру, але подразнює 
слизові оболонки очей. Віддалені токсичні ефекти відсутні. Засіб не внесений до 
переліку контактних алергенів.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ
2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів. Робочі розчи-

ни засобу готують шляхом розведення в холодній воді при перемішуванні. Роз-
чини готують у промаркованій тарі з будь-яких матеріалів, яка щільно закрива-
ється кришкою.

2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів. Робочі розчини 
готують виходячи із розрахунку, наведеного в таблиці 1.

Для зручності приготування робочих розчинів можуть використовуватися:
 дозовані пакети на 40 мл. Розчиняючи 1 пакетик в 8 л води, одержуємо ро-
бочий розчин з концентрацією 0,5%. 
 дозуючі насоси на 10 мл для відбору препарату з каністри.
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7.2. Визначення відносної густини.
Визначення густини проводять на вібраційному денсиметрі. 
Засіб витримує випробування, якщо значення відносної густини знахо-

диться в межах 0,991 - 0,999. 
7.3. Визначення рН.
Випробування проводиться потенціометричним методом. 
Засіб витримує випробування, якщо значення рН розчину 2 % концентрації 

знаходиться в межах 9,0 – 10,0.
7.4. Визначення показника заломлення.
Показник заломлення визначається рефрактометрично.
Засіб витримує випробування, якщо значення показника заломлення зна-

ходиться в межах 1,358-1,364.
7.5. Визначення вмісту дидецилдиметиламонію хлориду.

Метод
Визначення проводять потенціометричним титруванням у водних розчинах з 
нікельоксидним електродом. Титрант - натріютетрафенілборат (STPB).
Допоміжні засоби
Прилади:
 Metrohm Titrino 716 DSM із звичайним (Citizen) принтером
 Dosimat 665 та установка для титрування 727 із пропелерною мішалкою
 20 мл змінна комірка 6. 3013. 223 (із керамічним плоским краном)
 NіO - електрод 6. 0507. 010
 Ag/AgCl електрод порівняння 6. 0726. 100 

(зовнішній електроліт СNaCl = 3 мол/л, внутрішній електроліт CKCl = 3 мол/л)
Реактиви:
 Натріютетрафенілборат ч.д.a.
 Буферний розчин рН 10,0
 Полівініловий спирт, захисний колоїд
 Оцтова кислота конц., ч.д.а.
Титрант:

0,01 мол/л розчин натріютетрафенилборату з 10 г/л полівінілового спир-
ту. У хімічному стакані зважують 3,4223 г натріютетрафенілборату і розчиня-
ють його в 300 мл дистильованої води. В другому стакані при нагріванні розчи-
няють 10 г полівінілового спирту у 300 мл дистильованої води. Полівініловий 
спирт необхідно добавляти у воду дрібними порціями при перемішуванні. Після 
охолодження обидва розчини зливають в мірну колбу на 1000 мл, змивають дис-
тильованою водою, добавляють 10 мл буферного розчину з рН 10,0 і доводять ди-
стильованою водою до мітки.
Увага: Розчин захисного колоїду (PVA) перед додаванням до натріютетрафені-
лборату повинен бути охолоджений до кімнатної температури.
Стабільність розчину: приблизно 4 тижні.
Встановлення титру титранту
Встановлення титру виконують за 0,004 М розчином гіаміну 1622.
25 мл цього розчину за допомогою дозимату вливають у хімічний стакан на 
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Таблиця 1. Розрахунки для приготування робочих розчинів засобу.
Концентра-
ція робочого 
розчину (за 
препаратом), 
%

Об’єм розчину, л
1,0 8,0

Кількість 
засобу,

мл

Кількість
води, 

мл

Кількість
засобу, 

мл

Кількість
води, 

мл
0,05 0,5 до 1л 4,0 до 8л
0,1 1,0 до 1л 8,0 до 8л
0,25 2,5 до 1л 20,0 до 8л
0,5 5,0 до 1л 40,0 або 1пакет до 8л
1,0 10,0 до 1л 80,0 або 2пакети до 8л
2,0 20,0 до 1л 160,0 або 4пакети до 8л
2,5 25,0 до 1л 200,0 або 5пакетів до 8л
2.3. Термін та умови зберігання робочого розчину. Термін придатності 

робочих розчинів — 30 діб за умови зберігання у промаркованій тарі з будь-
яких матеріалів з закритою кришкою. Розчин використовують з метою дезінфе-
кції одноразово.

3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
3.1. Об’єкти застосування.

Розчини засобу застосовуються для очищення та дезінфекції:
- поверхонь приміщень (підлога, стеля, стіни, двері, підвіконня, тверді 

меблі тощо);
- предметів обладнання та устаткування (медичних та інших приладів, 

апаратів з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям та виготовле-
них зі скла, гуми та інших корозійнонестійких та корозійностійких матеріалів) в 
усіх галузях призначення (див. пункт 1.5);

- предметів догляду за хворими (підкладних суден, міхурів для льоду, грі-
лок тощо);

- виробів медичного призначення зі скла, гуми, металів та полімерних 
матеріалів за винятком ендоскопів;

- технологічного обладнання та ємностей із різних матеріалів;
- перукарського, косметологічного інструментарію;
- відпрацьованого матеріалу;
- лабораторного, аптечного, столового та кухонного посуду;
- санітарно-технічного обладнання;
- прибирального інвентарю;
- біологічних виділень (слини, крові, мокротиння, сечі тощо);
- контейнерів для сміття, сміттєпроводів, камер для тимчасового збері-

гання сміття.
3.2. Методи знезараження окремих об'єктів. Дезінфекцію проводять ме-

тодами зрошення, протирання або занурення у спеціальних ваннах або у прис-
тосованих місткостях, що обладнані спеціальною сіткою та щільно закривають-
ся кришкою. Режими дезінфекції наведені в таблицях 2 та 5.

При проведенні дезінфекції методом занурення товща шару розчину над 
виробами повинна бути не менше 1 см.
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вому потраплянні препарату в очі потрібно промити їх проточною водою про-
тягом 10-15 хв. та звернутися до лікаря.

5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру. При випа-
дковому потраплянні препарату на шкіру потрібно промити уражену ділянку 
шкіри проточною водою. При потраплянні засобу на робочий одяг потрібно 
зняти його, а ділянку шкіри під одягом ретельно промити проточною холодною 
водою, забруднений одяг випрати перед повторним застосуванням.

5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в шлунок. При випа-
дковому потраплянні засобу у шлунок необхідно дати випити потерпілому кі-
лька склянок води та звернутися до лікаря.

5.6. Якщо можливо, вказати специфічні антидоти засобу. Специфічних 
антидотів немає.

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ
6.1. Пакування засобу. Засіб випускають по 40 мл у дозованому пласти-

ковому пакетику, 2 л у пластиковому флаконі, 5 л у пластиковій каністрі, 25 л 
у пластиковій каністрі, 200 л у діжці in bulk, 640 л у контейнері in bulk, 40 мл у 
дозованому пластиковому пакетику №125 in bulk, 5 л у пластиковій каністрі 
№128 in bulk.
За домовленістю з виробником асортимент пакування може бути змінений або 
доповнений.

6.2. Умови транспортування засобу. Транспортування засобу здійснюють 
в упаковці виробника усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення
відповідної категорії вантажів.

6.3. Термін та умови зберігання засобу. Термін придатності засобу – 3 
роки. Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати в упаковці виробника 
у приміщеннях, що добре провітрюються, захищених від дії прямих сонячних 
променів, при температурі від +5 до +25 °С в недоступних для дітей місцях.

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ
Засіб контролюють у відповідності до специфікації за показниками, що зазна-
чені в таблиці 6.
Таблиця 6. Фізико-хімічні показники контролю якості засобу.
№ Найменування показника Вимоги

1 Опис Прозора, безбарвна або жов-
туватого кольору рідина зі 
слабким характерним запахом

2 Відносна густина при 20ºС, г/см3 0,991 – 0,999 
3 Значення рН розчину 2 % концентрації 9,0 – 10,0
4 Коефіцієнт заломлення при 20ºС 1,358 – 1,364
5 Визначення вмісту дидецилдиметиламонію хлориду 6,6 – 7,5% 

7.1. Визначення опису.
Визначається візуально.
Засіб витримує випробування, якщо він являє собою прозору, безбарвну   

або жовтуватого кольору рідину зі слабким характерним запахом.
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3.2.1. Всі поверхні приміщень, медичних приладів, обладнання, апаратури, 
тари та інших об’єктів дезінфікують методом протирання серветками або мето-
дом зрошення з наступним дотриманням дезінфекційної експозиції. Норма ви-
трат складає 100 мл/м2 поверхні. Після дезінфекції об’єктів методом зрошення 
залишки робочого розчину видаляють шляхом промивання поверхонь вологою 
серветкою.

3.2.2. Технологічне обладнання та місткості з різних матеріалів в харчовій, 
косметичній та мікробіологічній промисловості дезінфікують методом зрошення 
або протирання з наступним промиванням питною водою протягом 5 хв.

3.2.3. Вироби медичного призначення дезінфікують шляхом занурення їх у 
робочий розчин відповідної концентрації. Роз'ємні вироби, що мають порожни-
ни та канали (шприци тощо), дезінфікують у розібраному стані. Канали та по-
рожнини повністю заповнюють робочим розчином за допомогою шприців без-
перервного типу дії або електровідсмоктувача. Вироби, що мають замкові час-
тини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними у розчині кілька ро-
бочих рухів з метою кращого проникнення розчину у важкодоступні замкові 
частини виробів. По закінченні дезінфекційної експозиції вироби медичного 
призначення із металу, скла і пластмас промивають проточною водою протягом
2-х хв., вироби із гуми – протягом 5-и хв.

3.2.4. Столовий посуд звільняють від залишків їжі і повністю занурюють в 
робочий розчин засобу. Лабораторний посуд занурюють у місткості із робочим 
розчином засобу. Місткість, в якій проводиться знезараження, закривають кри-
шкою. По закінченні експозиції, посуд миють за допомогою щітки або ганчірки 
та промивають проточною водою протягом 2-х хв. Норма витрат становить 2 л 
на один комплект (чашка, глибока та мілка тарілки, чайна та столова ложки, 
виделка, ніж).

3.2.5. Відпрацьований матеріал повністю занурюють в робочий розчин за-
собу у місткості із закритою кришкою. 

3.2.6. Предмети догляду за хворими протирають або повністю занурюють у 
дезінфекційний розчин засобу. Після закінчення експозиції предмети догляду із 
металу, скла і пластмас промивають проточною водою протягом 2-х хв., а пре-
дмети із гуми – протягом 5-и хв.

3.2.7. Поверхні санітарно-технічного обладнання зрошують або протира-
ють серветкою, змоченою в робочому розчині засобу, або очищують щіткою. 
Після обробки поверхні промивають водопровідною водою.

3.2.8. Іграшки протирають серветкою, зволоженою засобом, або повністю 
занурюють в робочий розчин засобу з наступним промиванням проточною во-
дою іграшок із металу, скла і пластмас протягом 2-х хв., іграшок із гуми – про-
тягом 5-и хв.

3.2.9. Ганчір’я для прибирання занурюють в робочий розчин засобу, після 
дезінфекції прополіскують у воді. Інший прибиральний інвентар зрошують або 
протирають робочим розчином. Норма витрат складає 4,0л/кг.

3.2.10. Біологічні виділення заливають робочим розчином засобу у співвід-
ношенні об’ємів розчину до виділень 2:1.
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не допускають осіб молодше 18 років та осіб з алергічними захворюваннями. 
Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт з дезінфекції. При 
проведенні робіт з дезінфекції слід уникати розбризкування та попадання засобу в 
очі та на шкіру. Після закінчення роботи обличчя та руки потрібно вимити водою 
з милом. Забруднений одяг зняти та випрати перед повторним застосуванням.

4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів. Персонал, 
що проводить роботи з дезінфекції, повинен дотримуватись заходів особистої 
безпеки, які забезпечують захист шкіри та очей, використовуючи захисний одяг 
(халат, шапочка, гумові рукавички, фартух з прогумованої тканини) у захисних 
окулярах типу ПО-2, ПО-3 чи моноблок.

4.4. Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки 
окремих об'єктів. До роботи з дезінфекційним засобом тимчасово не допуска-
ються особи, що мають ушкодження шкіри у вигляді подряпин, ран та подраз-
нення на відкритих частинах тіла, які доступні для дії дезінфекційних засобів 
або їх робочих розчинів. Місткості із зануреними виробами під час проведення 
дезінфекції повинні бути щільно закриті кришками.

Обробку поверхонь приміщень розчином засобу методом протирання та 
дезінфекцію об’єктів методом занурення проводять в присутності персоналу, 
пацієнтів та відвідувачів. Дезінфекцію поверхонь методом зрошення проводять 
у відсутності пацієнтів та відвідувачів. Після проведення дезінфекції методом 
зрошення приміщення провітрюють протягом 15 хв.

4.5. Методи утилізації засобу. Некондиційні партії засобів та партії з тер-
міном придатності, що закінчився, підлягають поверненню постачальнику для 
подальшої утилізації у спеціальних установках, яку виконує ТОВ «Елга» (Укра-
їна) згідно з Договором №57/09м-Л від 05.01.2009 р.

Відпрацьований робочий розчин засобу зливають у каналізацію. При 
проливанні робочого розчину засобу необхідно його зібрати та злити в каналі-
зацію, або адсорбувати речовиною, що утримує рідину (пісок, силікагель, діа-
томіт, кислотні зв’язувальні, універсальні зв’язувальні, тирса). При проливанні 
концентрату засобу необхідно адсорбувати його речовиною, що утримує рідину 
(пісок, силікагель, діатоміт, кислотні та універсальні зв’язувальні, тирса). Після 
збору поверхні вимити водою та насухо протерти. Тверді відходи необхідно 
помістити в контейнер та видалити з робочої зони для утилізації. При випадко-
вому проливанні засобу роботи з прибирання засобу необхідно виконувати з 
дотриманням вимог особистої безпеки, які забезпечують захист шкіри та очей.

5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 
ПРИ ОТРУЄННІ

5.1. Ознаки гострого отруєння. При недотриманні застережних заходів 
при роботі із засобом можливі місцеві подразнювальні реакції.

5.2. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні 
засобом. Потерпілого необхідно вивести на свіже повітря або у добре провіт-
рюване приміщення, звільнити від тісного одягу, забезпечити спокій. Ротову та 
носову порожнини промити питною водою. Звернутися до лікаря. 

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. При випадко-
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Таблиця 2. Режими дезінфекції та миття на підприємствах харчової промисло-
вості (крім виробництва молока та молочних продуктів), громадського харчу-
вання та харчоблоках.

Об`єкт дезінфекції

Концентрація 
робочого 
розчину,

(за препаратом),
%

Експозиція, хв.
Спосіб 

дезінфекції

Незначне на-
вантаження

Високе 
навантаження

Поверхні у кухонних 
зонах та зонах пере-
робки продуктів хар-
чування (підлога, сті-
ни, двері)

0,1 60 -
Протирання 

або 
зрошення

0,25 30 -
1,0 - 60

2,0 - 30

Столовий посуд

0,5 60 -

Занурення
1,0 30 -
2,0 - 60
2,5 - 30

Холодильники, охо-
лоджувальні камери, 
рефрижератори (вну-
трішні поверхні)

0,5 60 -
Протирання 

або 
зрошення

1,0 30 -
2,0 - 60
2,5 - 30

Технологічне облад-
нання та технологічні 
місткості із різних 
матеріалів в харчовій 
промисловості

0,5 60 -
Протирання 

або 
зрошення

1,0 30 -
2,0 - 60

2,5 - 30

Транспорт для пере-
везення харчових 
продуктів

0,5 60 -
Протирання 

або 
зрошення

1,0 30 -
2,0 - 60
2,5 - 30

Дезінфекцію об’єктів при лістеріозі необхідно проводити 0,5% -м розчином 
з експозицією 5 хв. 

Таблиця 3. Режими дезінфекції та миття в кухонній зоні за наявності бактерій
та штамів грибів, які виділяють токсичні речовини, що можуть потрапляти до 
продуктів харчування або можуть викликати псування продуктів харчування.

Мікроорганізми

Концентрація робочого розчину, %
Час експозиції,хв.

Без навантаження З навантаженням
15 хв. 60 хв. 15 хв. 60 хв.

Salmonella typhi 0,1 0,1 0,5 0,25
Salmonella paratyphi B 0,1 <0,05 0,5 0,25
Salmonella typhimurium 0,25 0,1 0,25 0,25
Shigella flexneri 0,25 0,1 - 1,0
Yersinia enterocolitica 0,1 <0,05 0,25 0,25
Vibrio parahaemolyticus 0,1 0,1 0,25 0,1
Staphylococcus aureus 0,1 <0,05 0,5 <0,05
Escherichia coli 0,25 0,1 0,5 0,25
Clostridium perfringens 0,25 0,1 0,25 0,1
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Продовження таблиці 5.

Обладнання, вузли приладів та 
апаратів зі скла, гуми, металів та 
полімерних матеріалів

0,1 60 -
Протирання 

або зрошення
0,25 30 -
1,0 - 60
2,0 - 30

Чаша басейну

0,1 60 - Протирання 
або зрошення0,25 30 -

1,0 - 60
2,0 - 30

Транспортні засоби (крім сані-
тарного)

0,1 60 - Протирання 
або зрошення0,25 30 -

1,0 - 60
2,0 - 30

Іграшки (гумові, пластмасові, 
металеві та ін.)

0,1 60 -
Протирання 

або
занурення

0,25 30 -
1,0 - 60
2,0 - 30

Прибиральний інвентар
1,0 240

Занурення
2,5 60

Санітарно-технічне обладнання 
(ванни, раковини, унітази та ін.)

1,0 240 Протирання 
або зрошення2,5 60

Гумові килимки
1,0 240

Занурення
2,5 60

Спортивне обладнання 
та інвентар

0,1 60 - Протирання
або зрошення0,25 30 -

1,0 - 60
2,0 - 30

Технологічне обладнання та те-
хнологічні місткості із різних 
матеріалів 

1,0 240
Протирання 

або зрошення2,5 60

М’які меблі, дрібні предмети 
побуту

0,1 60 - Протирання 
або очищення 
щіткою, змо-
ченою розчи-

ном

0,25 30 -
1,0 - 60

2,0 - 30

Контейнери для сміття, сміттє-
проводи, камери для тимчасо-
вого зберігання сміття

1,0 240
Зрошення або 
протирання2,5 60

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ
4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при робо-

ті із засобом. Роботи з концентратом та робочими розчинами при застосуванні 
засобу методами протирання і занурення слід проводити у приміщенні, що про-
вітрюється, з дотриманням заходів особистої безпеки, які забезпечують захист
шкіри та очей - у захисному одязі (халат, шапочка, гумові рукавички, фартух з 
прогумованої тканини), у захисних окулярах типу ПО-2, ПО-3 чи моноблок. 
При проведенні дезінфекції методом зрошення використовують засоби захисту 
шкіри, очей та органів дихання (респіратори типу РПГ- 67 або РУ-60М з патро-
ном марки А).

4.2. Загальні застереження при роботі із засобом. До роботи із засобом 
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Продовження таблиці 3.
Bacillus cereus - 1,0 - 1,0
Proteus mirabilis 0,25 0,1 0,5 0,25
Klebsiella pneumoniae 0,1 <0,05 0,1 0,1
Serratia marcescens 0,1 <0,05 0,1 <0,05
Proteus rettgeri 1,0 0,5 0,5 0,25
Citrobacter freundii - 0,1 - 0,5
Enterobacter cloacae 0,1 0,1 0,25 0,25
Pseudomonas aeruginosa 1,0 0,1 1,0 0,5
Pseudomonas fluorescens 0,1 0,1 1,0 0,5
Pseudomonas cepacia <0,05 <0,05 0,1 <0,05
Streptococcus faecalis <0,05 <0,05 0,1 <0,05
Candida albicans 0,1 <0,05 0,25 0,1
Saccharomyces cerevisiae <0,05 <0,05 0,25 <0,05

Таблиця 4. Режими поточної та заключної дезінфекції об’єктів розчинами засо-
бу при інфекціях бактеріальної (крім туберкульозу), грибкової та вірусної етіо-
логії в закладах охорони здоров'я.

Об`єкт дезінфекції

Експозиція, хв.

Спосіб дезін-
фекції

Поверхні приміщень (підлога, стіни, двері 
тощо), тверді меблі

1,0 240 30 Протирання або 
зрошення2,5 60

Медичні прилади, апарати, устаткування з ла-
кофарбовим, гальванічним чи полімерним по-
криттям

1,0 240 30
Протирання або 

зрошення2,5 60

Обладнання, вузли приладів та апаратів зі 
скла, гуми, металів та полімерних матеріалів

1,0 240 30 Протирання або 
зрошення2,5 60

Вироби медичного призначення зі скла, гуми, 
металів, полімерних матеріалів за винятком 
ендоскопів

1,0 240 30
Занурення

2,5 60

Предмети догляду за хворими
1,0 240 30 Занурення або 

протирання2,5 60

Санітарний транспорт 
1,0 240 30 Протирання 

або зрошення2,5 60

Лабораторний та аптечний посуд
1,0 240 30

Занурення
2,5

60
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Продовження таблиці 4.

Посуд з-під виділень
1,0 240 30

Занурення
2,5 60

Біологічні виділення (кров, сеча, мокротин-
ня та ін.)

1,0 240 30 Залити робочим 
розчином у спів-
відношенні об’є-
мів розчину до 
виділень 2:1

2,5 60

Прибиральний інвентар
1,0 240 30

Занурення
2,5 60

Санітарно-технічне обладнання (ванни, ра-
ковини, унітази та ін.)

1,0 240 30 Протирання або 
зрошення2,5 60

Гумові килимки
1,0 240 30

Занурення
2,5 60

Технологічне обладнання та технологічні 
місткості із різних матеріалів в мікробіоло-
гічній, косметичній та фармацевтичній про-
мисловості

1,0 240 30
Протирання або 

зрошення2,5 60

Контейнери для сміття, сміттєпроводи, ка-
мери для тимчасового зберігання сміття

1,0 240 30 Зрошення або 
протирання2,5 60

Дезінфекція у вогнищах холери:
1. Посуд без залишків їжі слід замочувати в 0,1% розчині на 40-60 хвилин, а 

посуд із залишками їжі – в 0,2% розчині на 60 хвилин.
2. Дезінфекцію поверхонь (стіни, підлога та меблі), медичного та санітарно-

технічного обладнання в місцях перебування хворого на холеру необхід-
но проводити протиранням серветкою, змоченою у 2,5%-му розчині дво-
разово з інтервалом в 30 хвилин з наступною експозицією 30 хвилин.

3. Поверхні, які мають контакт з харчовими продуктами, після дезінфекції 
слід промити питною водою.

Таблиця 5. Режими профілактичної дезінфекції об’єктів розчинами засобу при 
інфекціях бактеріальної (крім туберкульозу), грибкової та вірусної етіології в
установах, закладах, на підприємствах (крім медичних, харчової промисловості, 
громадського харчування та харчоблоків), діяльність яких вимагає проведення 
дезінфекційних заходів.

Об`єкт дезінфекції

Експозиція, хв.

Спосіб 
дезінфекціїНезначне на-

вантаження
Високе 

навантаження

Поверхні приміщень (підлога, 
стіни, двері тощо), тверді меблі

0,1 60 -

Протирання 
або зрошення

0,25 30 -
1,0 - 60

2,0 -
30


