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Організація – розробник:  ТОВ «ІНТЕР КЄМІКАЛ ГРУП» (Україна)

Методичні вказівки підготували: Мележик О.А., Драговоз А.Г.

Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров’я та інших організацій, що 
виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції.

Закладам та установам охорони здоров’я дозволяється тиражування цих методичних 
вказівок у необхідній кількості примірників. 
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1.5. Призначення засобу. 
Засіб дезінфікуючий «БІОПАГДЕЗ» КС застосовують :

- для дезінфекції виробів медичного призначення із металу, скла, гуми та полімерних 
матеріалів (виключаючи жорсткі ендоскопи та інструменти до них*), медичних приладів та 
обладнання; лабораторного та побутового посуду; перукарського, манікюрного та 
косметичного приладдя; поверхонь приміщень, предметів обстановки, одягу, білизни, 
санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю, предметів догляду за 
хворими, іграшок при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної 
(включаючи гепатити А, В, С та ВІЛ-інфекцію) та грибкової (кандидози, дерматомікози) 
етіології у вогнищах інфекційних хвороб, лікувально-профілактичних закладах 
(включаючи акушерські стаціонари з відділеннями неонатології, клінічні, діагностичні, 
біохімічні, вірусологічні, бактеріологічні лабораторії, травмпункти, донорські пункти та 
пункти переливання крові, патологоанатомічні відділення тощо), на санітарному 
транспорті, квартирах, дитячих та навчальних закладах при проведенні поточної, заключної 
та профілактичної дезінфекції;

- для профілактичної та осередкової (поточної, заключної) дезінфекції та поєднання 
процесів дезінфекції та миття у лікувально-профілактичних закладах, аптеках, дитячих 
дошкільних закладах, школах, навчальних закладах, санаторіях, пансіонатах, таборах для 
дітей та дорослих; на підприємствах фармацевтичної, парфюмерно-косметичної, 
мікробіологічної, харчової промисловості, підприємств агропромислового комплексу та 
ветеринарного нагляду, на підприємствах сфери обслуговування (перукарні, косметичні, 
масажні кабінети); на рухомому складі та об’єктах забезпечення залізничного, водного, 
повітряного та автомобільного транспорту; на комунальних об’єктах та в місцях загального 
користування (вокзали, готелі, гуртожитки, громадські туалети, лазні, сауни, басейни, 
спортзали тощо); підприємствах ресторанного господарства і торгівлі (ресторани, кафе, 
буфети, їдальні, кондитерські цехи, ринки, магазини та супермаркети тощо), зв’язку, в 
банківських установах; в місцях проведення тренувань, змагань, навчально-тренувальних 
зборів; військових частинах, пенітенціарних установах, закладах та установах соціального 
захисту, у побуті (житлових та офісних приміщеннях);

- для дезінфекції систем кондиціювання повітря та вентиляції приміщень (поверхонь 
кондиціонерів та конструкційних елементів систем кондиціювання повітря в приміщеннях, 
камер очищення та охолодження повітря кондиціонерів, поверхонь вентиляторів 
вентиляційних систем приміщень, повітроводів систем вентиляції приміщень, бувших у 
вжитку фільтраційних елементів кондиціонерів та систем вентиляції приміщень);

- для проведення генеральних прибирань;
- для передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення із металу 

(включаючи хірургічні та стоматологічні інструменти), скла, гуми та полімерних матеріалів 
(виключаючи ендоскопи та інструменти до них) ручним та механізованим методами;

- для дезінфекції, поєднаної з передстерилізаційним очищенням, виробів медичного 
призначення, хірургічного, акушерсько-гінекологічного, стоматологічного, перукарського та 
інструментарію, що обертається, стоматологічних відтисків, зубопротезних заготовок та ін. 
(виключаючи ендоскопи та інструментів до них) ручним та механізованим методами; 

- для знезараження медичних відходів (використані серветки, тампони, перев’язочний 
матеріал, вироби медичного призначення одноразового використання, крові, мокротиння та 
інших біологічних рідин та виділень тощо) перед утилізацією;

- для дезінфекції спецвзуття (використання в килимках для дезінфекції) перед входом в 
«критичні зони» лікувально-профілактичних та інших закладів і підприємств;

- для дезінфекції і миття сміттєпроводів, контейнерів та інших місткостей для сміття; 
- для дезінфекції і миття технологічного обладнання та устаткування в харчовій, 

фармацевтичній, мікробіологічній, біотехнологічній, парфумерно-косметичній 
промисловості;

___________
*На даному етапі можливість застосування засобу для дезінфекції ендоскопів не вивчалась.                                   
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- для дезінфекції на інших епідемічно значимих об’єктах, діяльність яких вимагає 
проведення дезінфекційних робіт у відповідності до діючих санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів, в зонах надзвичайних 
ситуацій;

- у промислових процесах, які вимагають мікробної чистоти у відповідності до 
технічнологічних умов виробництва;

- для боротьби з пліснявими грибами.
1.6. Специфічні біологічні властивості засобу, спектр антимікробної дії. 
Засіб дезінфікуючий «БІОПАГДЕЗ» КС має широкий спектр антимікробної дії по 

відношенню до бактерій включаючи Mycobacterium terrae (туберкулоцидна активність), 
MRSA (мультирезистентний стафілокок), Pseudomonas aeruginosa (синьогнійна паличка),
Escherichia coli (кишечна паличка), Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus Legionella;
вірусів включаючи віруси які мають оболонку (збудників ентеровірусних, норовірусних, 
ротавірусних, аденовірусних, коронавірусних, риновірусних, хантавірусних, герпевірусних, 
цитомегаловірусних інфекцій, поліомієліту, ентеральних і парентеральних гепатитів
(гепатити А, В, С), ВІЛ-інфекції, SARS «атипова пневмонія», грипу, «пташиного грипу» 
Н5N1, та ін.); грибків (включаючи кандидози, дермамікози,плісняві грибки).

Високоактивний проти збудників внутрішньолікарняних інфекцій.  
1.7. Токсичність та безпечність засобу. 
За параметрами гострої токсичності засіб дезінфікуючий «БІОПАГДЕЗ» КС в 

концентрованому вигляді відноситься до III класу помірно небезпечних речовин при
введенні в шлунок, до IV класу малонебезпечних речовин при нанесенні на шкіру та при 
інгаляційній дії (в вигляді пари) згідно з ГОСТ 12.1.007.

Засіб не має сенсибілізуючої дії, при попаданні на шкіру можє визивати незначну 
місцево-подразнюючу дію, при поданні на слизові оболонки засіб визиває помірне 
подразнення. Засіб не проявляє мутагенних, канцерогенних, ембріотоксичних,
гонадотропних, тератогенних, алергенних  властивостей. При хронічному введені в шлунок 
засіб має слабку кумулятивну активність.

Робочі розчини засобу не володіють шкіро-подразнюючою дією. При нанесенні на 
слизові оболонки робочі розчини засобу володіють слабо вираженою подразнюючою дією.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів. 
Робочі розчини засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» КС готують у промаркованих 

ємкостях із будь-якого матеріалу шляхом розведення концентрату питною водою кімнатної 
температури. При цьому робочий розчин може тимчасово втратити прозорість, що не 
впливає на його дезінфікуючі властивості.

2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів.
Для приготування робочих розчинів засобу необхідної концентрації користуються 

розрахунками, наведеними у таблиці 1.
Категорично забороняється змішувати засіб з милами та аніонними поверхнево-

активними речовинами. Засіб сумісний з неіоногенними та катіоноактивними поверхнево-
активними речовинами.

2.3. Термін та умови зберігання робочих розчинів. 
Розчини засобу зберігають свою активність протягом 16 діб з моменту приготування при 

умові зберігання у закритих ємкостях. 
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Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» КС.

Концентрація  
робочого 

розчину,  %
(за 

препаратом)

Об’єм  робочого  розчину,  л

1,0 10,0 100,0

Кількість
засобу, мл

Об’єм 
води,

мл

Кількість
засобу, мл

Об’єм  
води,  мл

Кількість
засобу,

мл

Об’єм
води,

мл

1 2 3 4 5 6 7
0,05 0,5 999,5 5,0 9995,0 50,0 99950,0
0,1 1,0 999,0 10,0 9990,0 100,0 99900,0
0,2 2,0 998,0 20,0 9980,0 200,0 99800,0
0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0 300,0 99700,0
0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0 500,0 99500,0
1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0 1000,0 99000,0
1,5 15,0 985,0 150,0 9850,0 1500,0 98500,0

3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ТА ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ

3.1. Об’єкти застосування. 
Робочі розчини засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» КС застосовуються для 

дезінфекції: 
- поверхонь приміщень (підлога, стіни, двері, вікна, предмети обстановки тощо), 

білизни та одягу, посуду (в т.ч. лабораторного), предметів для миття посуду, іграшок, 
предметів загального користування (засоби гігієни) та догляду за хворими (грілки, 
наконечники для клізм, підкладні клейонки тощо), медичних відходів, прибирального 
інвентарю, санітарно-технічного обладнання, гумових килимків, тари, поверхонь на 
комунальних об’єктах та транспорті з різних матеріалів - полімерів, скла, гуми, металів, 
дерева, кахлю, фаянсу тощо; для дезінфекції апаратури, приладів, устаткування та 
обладнання з гальванічним, лакофарбовим, полімерним та іншим покриттям;

- для дезінфекції, поєднаної з передстерилізаційним очищенням, а також окремого 
процесу передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (виключаючи 
ендоскопи та інструменти до них), хірургічного, акушерсько-гінекологічного, 
стоматологічного та інструментарію, що обертається, стоматологічних відтисків, 
зубопротезних заготовок) та перукарського, манікюрного, косметологічного інструментарію 
та приладдя.

3.2. Методи знезараження окремих об’єктів або знешкодження цільових об’єктів.
Дезінфекцію здійснюють робочими розчинами засобу методами протирання, зрошення, 

занурення, замочування та об’ємним способом – заповненням за режимами, наведеними у 
таблицях 3 –10.

Профілактична дезінфекція на підприємствах харчової промисловості, в аптечних 
закладах (аптечні склади, аптеки, аптечні пункти, кіоски), в дитячих дошкільних закладах, в 
навчально-виховних закладах різних рівнів акредитації, в оздоровчих закладах (будинки 
відпочинку, санаторії, профілакторії тощо), в закладах сфери відпочинку та розваг, на 
комунальних об’єктах (за винятком басейнів, саун, лазень), на об’єктах комунально-
побутового призначення (готелі, гуртожитки тощо), підприємствах громадського 
харчування, торгівлі, на рухомому складі та об’єктах забезпечення залізничного, 
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автомобільного, водного, повітряного транспорту, закладах зв’язку, в банківських установах 
та інших проводиться за режимами, наведеними в таблиці 3.

Профілактична дезінфекція в басейнах, саунах, лазнях, проводиться за режимами, що 
наведені у таблицях 6 та 7.

При проведенні генеральних прибирань у лікувально-профілактичних та дитячих 
закладах необхідно користуватися режимами, представленими у таблиці 10.

3.2.1. Обробку поверхонь приміщень (підлога, стіни, двері, вікна, тверді меблі, інші 
предмети обстановки), а також транспортних засобів, тари, поверхонь приладів, 
устаткування проводять методом протирання ганчір'ям, зволоженим робочим розчином 
засобу. Допускається проведення робіт з дезінфекції методом протиранняу присутності 
людей (персоналу, хворих, населення). Дезінфекцію методом зрошення за допомогою 
гідропульту або іншого технічного засобу проводять при умові відсутності сторонніх осіб 
при використанні персоналом індивідуальних засобів захисту – респіраторів типу 
«Пелюсток» та захисних окулярів. Приміщення після дезінфекції методом зрошення 
провітрюють не менше 10-15 хв.

Дезінфекцію поверхонь приміщень шляхом протирання в дитячих та навчальних 
закладах виконують у відсутності дітей.

При протиранні норма витрати робочого розчину складає 100 мл. на 1 м2 поверхні. При 
дезінфекції методом зрошення витрати робочого розчину складають 150 мл. на 1 м2.

3.2.2. Вироби медичного призначення з різних матеріалів (скла, металів, пластмас, гуми 
тощо), повністю занурюють в розчин засобу. За допомогою допоміжних засобів (шприци, 
піпетки) розчином заповнюють порожнини і канали виробів, видаляючи при цьому повітря. 
Роз'ємні вироби дезінфікують в розібраному вигляді. Після закінчення дезінфекції вироби, не 
допускаючи підсихання, промивають проточною водою на протязі 3 хв., прокачуючи воду 
через усі канали, та споліскують дистильованою водою протягом 0,5 хв.

Перукарське, манікюрне та косметичне приладдя та інструменти дезінфікують за 
режимами, встановленими для виробів медичного призначення.

3.2.3. Білизну замочують у розчині з розрахунку 4 л на 1 кг сухої білизни. Після 
закінчення дезінфекції її перуть та ополіскують у чистій воді. 

3.2.4. Посуд звільняють від залишків їжі і повністю занурюють у робочий розчин 
засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» КС, при нормі витрати 2 л розчину на 1 комплект 
(чашка, блюдце, глибока та мілка тарілки, чайна та столова ложки, виделка, ніж). Після 
закінчення дезінфекції посуд одразу миють із застосуванням щітки (губки) і двічі 
ополіскують теплою водою протягом 3-х хв.

3.2.5. Лабораторний посуд (пробірки, піпетки, предметні, покривні скельця, циліндри, 
колби, флакони, чашки Петрі, планшети для імунологічного аналізу тощо) після замочування 
у робочому розчині засобу  та витримки відповідної експозиції, не допускаючи висихання 
ополіскують теплою водою протягом 3-х хв. Для забезпечення прозорості скла посуд 
занурюють у воду, підкислену столовим оцтом (10 мл на 1 л води) на 5 хв., потім 
ополіскують дистильованою водою.

3.2.6. Предмети для миття посуду занурюють у ємкість з робочим розчином засобу. 
Після закінченні дезінфекції їх промивають проточною водою.

3.2.7. Іграшки (крім м’яких) повністю занурюють у розчин засобу або протирають. 
Після дезінфекції їх промивають водою протягом 3-х хв.

3.2.8. Медичні апарати, прилади, устаткування, обладнання з лакофарбовим, 
гальванічним та полімерним покриттям протирають ганчір'ям, змоченим у розчині засобу, з 
наступним дотриманням відповідної експозиції або обробляють методом зрошення у 
відсутності сторонніх осіб при використанні персоналом індивідуальних засобів захисту 
– респіраторів типу «Пелюсток» та захисних окулярів. Приміщення після дезінфекції 
методом зрошення провітрюють не менше 10-15 хв.

3.2.9. Санітарно-технічне обладнання знезаражують методом протирання ганчіркою, 
змоченою робочим розчином засобу. 
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3.2.10. Інвентар для прибирання знезаражують шляхом замочування в робочому 
розчині засобу.

3.2.11. Предмети догляду за хворими повністю занурюють в дезінфекційний розчин. 
Після дезінфекції їх одразу промивають проточною водою протягом 3-х хв.

3.2.12. Обробку санітарного транспорту для перевезення інфекційних хворих проводять 
за режимами обробки при відповідних інфекціях.

3.2.13. Медичні відходи:
- використаний перев’язочний матеріал, серветки, ватні тампони скидають у окрему 

ємкість з розчинами засобу, витримують у ньому відповідну експозицію та утилізують;
- вироби медичного призначення одноразового використання занурюють у пластмасові  

або емальовані місткості із розчинами засобу, витримують у ньому відповідну експозицію та 
утилізують.

- біологічні рідини та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слиз, мокротиння, 
слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зіва, змивні води після 
миття хворого тощо) заливають розчином засобу у співвідношенні об'ємів розчину та 
виділень 2:1. Після закінчення дезінфекції утилізують. Посуд з-під виділень занурюють у 
розчин засобу. Після закінчення дезінфекції посуд промивають водою.

3.2.14. Поверхні приміщень, уражені пліснявими грибками, механічно очищують, а 
потім зрошують або протирають ганчір'ям, зволоженим 3,0% розчином засобу. Експозиція –
не менше 120 хв. У подальшому для попередження росту плісняви обробку проводять 1 раз 
на місяць.

3.3. Способи застосування засобу з метою передстерилізаційного очищення 
виробів медичного призначення.

Робочі розчини засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» КС використовують з метою 
передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення ручним або механізованим 
способами. Роз’ємні вироби підлягають очищенню в розібраному вигляді.

3.3.1. Ручний спосіб передстерилізаційного очищення виробів медичного 
призначення розчином  засобу  включає наступні операції:

- замочування у 0,3-0,5 % розчині при кімнатній температурі протягом 10 – 15 хв. 
Внутрішні канали та порожнини виробів повністю заповнюють робочим розчином за 
допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Голки послідовно 
приєднують до шприца, який заповнений робочим розчином, видавлюють крізь них 
розчин та занурюють у ємкість з робочим розчином.

- миття кожного виробу робочим розчином за допомогою йоржа чи ватно-
марлевого тампону протягом 0,5 хв. Внутрішні канали та порожнини інших виробів 
миють шляхом прокачування крізь них робочого розчину за допомогою шприців 
безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Голки послідовно приєднують до 
шприца, який заповнений робочим розчином, та прокачують крізь них розчин.

- ополіскування проточною водою протягом 3 хв. Внутрішні канали та порожнини 
виробів ополіскують шляхом прокачування крізь них проточної води за допомогою 
шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Голки послідовно 
приєднують до шприца, який заповнений проточною водою, та прокачують крізь них 
проточну воду.

- ополіскування дистильованою водою протягом 0,5 хв. Внутрішні канали та
порожнини виробів ополіскують шляхом прокачування крізь них дистильованої води за 
допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Голки послідовно 
приєднують до шприца, який заповнений дистильованою водою, та прокачують крізь них 
дистильовану воду.

- сушіння гарячим повітрям за температури 85 °С до повного видалення вологи.
3.3.2. Механізований спосіб передстерилізаційного очищення виробів медичного 

призначення робочим розчином засобу виконують за допомогою циркуляційного 
мийного обладнання або з використанням ультразвуку.
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Методика виконання механізованого та ультразвукового очищення повинна 
відповідати інструкції з експлуатації, яка додається до кожного виду обладнання, та 
рекомендованим концентраціям робочих розчинів засобу.

3.4. Поєднання процесів дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів 
медичного призначення робочим розчином засобу.

Включає наступні операції:
- занурення виробів у робочий розчин відповідної для дезінфекції концентрації при 

кімнатній температурі з наступним дотриманням експозиції. Роз'ємні вироби перед 
зануренням у робочий розчин розбирають. Внутрішні канали та порожнини виробів 
повністю заповнюють робочим розчином за допомогою шприців безперервного типу дії 
або електровідсмоктувача. Голки послідовно приєднують до шприца, який заповнений 
робочим розчином, видавлюють крізь них робочий розчин та занурюють у робочий 
розчин. 

- після дотримання експозиції дезінфекції миття кожного виробу у цьому ж робочому 
розчині за допомогою йоржа чи ватно-марлевого тампону протягом 0,5 хв. для нескладних 
виробів медичного призначення та 1 хв. – для виробів з замковими частинами, каналами, 
порожнинами. Внутрішні канали та порожнини виробів миють шляхом прокачування крізь 
них робочого розчину за допомогою шприців безперервного типу дії або 
електровідсмоктувача. Голки послідовно приєднують до шприца, який заповнений 
робочим розчином, та прокачують крізь них робочий розчин.

- ополіскування проточною водою протягом 3 хв. Внутрішні канали, порожнини 
виробів ополіскують шляхом прокачування крізь них проточної води за допомогою 
шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Голки послідовно 
приєднують до шприца, який заповнений проточною водою, та прокачують крізь них 
проточну воду.

- ополіскування дистильованою водою протягом 0,5 хв. Внутрішні канали та 
порожнини виробів ополіскують шляхом прокачування дистильованої води за 
допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Голки послідовно 
приєднують до шприца, який заповнений дистильованою водою, та прокачують крізь них 
проточну воду;

- сушіння гарячим повітрям за температури 85°С до повного видалення вологи. 
3.5. Якість передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення.

Оцінюють шляхом постановки азопірамової проби на наявність залишкових кількостей 
крові згідно з методиками, викладеними в методичних вказівках «Контроль качества 
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам» (№ 28-6/13  від 26.05.88р.), або іншими методиками викладеними в офіційно 
діючих методичних документах.

Контролю підлягає 1,0% одночасно оброблених виробів одного найменування (але 
не менше 3-х виробів). При виявленні залишків крові (позитивна проба) вся група виробів, 
від якої добирали вироби для контролю, підлягає повторній обробці до одержання 
негативного результату.

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ З ЗАСОБОМ

4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. 
Дезінфекцію робочими розчинами засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» КС

методом протирання допускається проводити в присутності осіб, незадіяних у роботах з 
проведення дезінфекції (хворих, персоналу, населення).

Дезінфекцію шляхом зрошення проводять за умови відсутності сторонніх осіб та при 
використанні індивідуальних засобів захисту – респіраторів типу «Пелюсток» та 
захисних окулярів, приміщення після дезінфекції провітрюють не менше 10-15 хв. Роботи 
виконують, захищаючи шкіру рук резиновими рукавичками.



9

4.2. Загальні застереження про роботі із засобом.
При роботі із засобом необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, не пити, не 

курити, не вживати їжу. Уникати потрапляння засобу на слизові оболонки, особливо в очі. 
Після закінчення роботи руки вимити водою з милом.

4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів. 
Засіб та його розчини зберігають у промаркованій тарі окремо від лікарських засобів в 

місцях, недоступних для дітей. 
Приготування робочих розчинів засобу необхідно проводити в гумових рукавичках,

медичному одязі та захисних окулярах.
4.4. Застережних заходів в умовах застосування засобу для обробки окремих 

об’єктів.
– не має.
4.5. Методи утилізації засобу. 
При аварійних розливах засобу їх необхідно засипати землею, піском або кізельгуром. 

Не допускати попадання засобу до грунту, поверхневих вод та попаданню в каналізацію.
Знешкодження може бути проведена тільки методом розведення засобу водою до 

концентрацій, менших від максимальних концентрацій робочих розчинів, з послідуючим 
зливанням в господарсько-виробничу каналізацію або методом захоронення відповідно до 
вимог СНиП 2.01-28 та ДСанПіН № 2.2.7.029 99. 

Відпрацьовані робочі розчини засобу знешкоджують шляхом зливання у загальну 
каналізаційну мережу. Засіб біологічно розкладається

Партії засобу з вичерпаним терміном дії та некондиційний дезінфекційний засіб внаслідок 
порушень умов зберігання підлягають поверненню на підприємство-виробник.

5. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

5.1. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі.
Необхідно негайно промити очі проточною водою протягом 10 -15 хв., потім закапати 

30% розчином сульфацила натрія. В разі збереження протягом довготривалого часу різкої 
болі, сльозотечі, набряку і почервоніння вік-звернутися до лікаря.

5.2. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру.
Змити його теплою проточною водою з милом.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку.
При потраплянні концентрованих розчинів засобу в шлунок необхідно очистити ротову 

порожнину від залишків продукту та ретельно прополоскати терміново випити кілька 
склянок води або міцного чаю кімнатної температури, після чого - прийняти адсорбенти 
(активоване вугілля) та сольове проносне. Блювання не стимулювати. В разі проявлення 
клінічних симптомів отруєння, слабість, тошнота, рвота, запаморочення, біль в єпігастрії -
звернутися до лікаря.

6. ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Пакування засобу. 
Засіб пакують в споживчу тару об’ємом від 0,05 л (0,05 дм3) до 10,0 л (10 дм3) у тару 

полімерну.
Для промислових цілей за домовленістю між виробником і споживачем допускається 

пакування  засобу об’ємом від 10,0 л (10 дм3) до 30,0 л (30 дм3) у тару полімерну (бочки, 
каністри тощо) згідно з чинною нормативною документацією.

6.2. Умови транспортування засобу.
Засіб не класифікується як небезпечний вантаж.
Допускається для перевезення всіма видами транспорту (в тому числі й авіаційним) з 

дотриманням норм та вимог, що пред’являються до даного виду вантажу, та з дотриманням 
правил перевезення вантажів на відповідному виді транспорту.
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6.3. Терміни та умови зберігання.
Засіб зберігають в тарі виробника у закритих приміщеннях за температури 

зовнішнього середовища від 0 0С до 50 0С.
Не рекомендується заморожування засобу.
Засіб потрібно зберігати окремо від продуктів харчування, лікарських засобів, в 

місцях, недоступних для дітей.
Гарантійний термін придатності засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» КС становить 

2 (два) роки від  дати виготовлення. 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ

7. 1. Перелік показників, які підлягають визначенню. 
Перелік показників, які підлягають визначенню для оцінки якості засобу, викладено у 

таблиці 2.

Таблиця 2. Органолептичні та фізико-хімічні показники засобу дезінфікуючого 
«БІОПАГДЕЗ» КС.

Назва показника Норми для засобу
«БІОПАГДЕЗ» КС

Метод контролювання згідно 
з

1 Зовнішній вигляд та колір рідина від прозорого до 
жовтуватого кольору, 

допускається опалесценція 
та незначний осад

7.2.1.

2 Водневий показник (рН) за 
темпратури 20 оС, в межах

6,5-10,0 ДСТУ 2207.1 (ГОСТ 
22567.5), ДСТУ EN 1262 або
ГОСТ Р 50550 [1], ГОСТ 
32385 [2], DIN EN 1262 [3],
арбітражний ДСТУ 2207.1  
(ГОСТ 22567.5) та 7.2.2.

3 Масова частка сухого 
залишку, %, не менше

5±0,5 ГОСТ 17537 та 7.2.3.

4 Масова частка полігексаме-
тиленгуанідіна гідрохлорида
(ПГМГ-гідрохлориду), %, не 
менше

5±0,5 7.2.4.

5  Масова частка алкіл 
диметилбензиламмоній 
хлориду (ЧАС), % не менше

10±0,5 7.2.5.

7.2. Методи визначення встановлених показників.
7.2.1. Визначення зовнішнього вигляду.
Зовнішній вигляд засобу визначають візуально проби в кількості (20-30) см3 в стакані 

з прозорого скла об’ємом на 100 см3 на фоні білого паперу в у прохідному або відбитому 
світлі або світлі електричної лампи.

Прозорість засобу визначають згідно з ГОСТ 2184 (п.3.13).
7.2.2. Визначення показника концентрації водневих іонів (pH) робочих розчинів.
Визначення водневого показника (рН) засобу проводять в нативному засобі (без 

розведення) потенціометричним методом.
7.2.3. Масова частка сухого залишку.
Масова частка сухого залишку засобу визначають згідно з ГОСТ 17537 в пробі масою 

(2±0,5) г за температури (90±2) оС. Перше зважування здійснюється через 60 хв. після 
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досягнення температури (90±2) оС, наступні - кожні 30 хв. до досягнення постійної маси 
проби. 

Опрацювання результатів здійснюється згідно з ГОСТ 17537 (1.5).
7.2.4. Визначення масової частки полігексаметиленгуанідіна гідрохлориду.
Метод заснований на реакції полігексаметиленгуанідіна гідрохлорида (ПГМГ –

гідрохлориду) з індикатором - еозином – Н.
Під впливом гуанідинових груп солей полігексаметиленгуанідину відбувається зміна 

забарвлення водного розчину еозину – Н від оранжевого до інтенсивного рожевого кольору. 
Сутність методу полягає у вимірюванні інтенсивності забарвлення, яка прямо 

пропорційна концентрації солей полігексаметиленгуанідину, за допомогою фото-
електроколориметра. 

7.2.4.1. Обладнання, лабораторний посуд та реактиви.
Для проведення аналізу використовуються наступні обладнання, лабораторний посуд 

та реактиви:
- ваги лабораторні 2 класу точності згідно з ДСТУ EN 45501;
- фотометр фотоелектричний типу КФК-3 або іншої марки з аналогічними 

метрологічними характеристиками;
- рН-метр лабораторний;
-секундомір з ціною поділки 0,1с;
- колби скляні лабораторні мірні 1-го або 2-го класу точності згідно з ГОСТ 1770;
- циліндри скляні лабораторні мірні  1-го або 2-го класу точності  згідно з ГОСТ 1770;
- піпетки лабораторні градуйовані загального призначення 1-го або 2-го класу точності 

згідно з ГОСТ 29228;
- скляні лабораторні ділильні лійки типів ВД (в будь-якому виконанні) чи типу ВК 

згідно з ГОСТ 25336;
- чашки випарні типу ЧВП або ЧВК згідно з ГОСТ 25336;
- ексікатор згідно з ГОСТ 25336;
- індикатор еозин-Н (еозин-натрій водорозчинний; 2,4,5,7 - тетрабром-флуоресцеїну 

дінатрієва сіль, CAS номер 17372-87-1);
- полігексаметиленгуанідину гідрохлорид згідно зТУ У 24.1-21088370-001:2009;
-моноалкілові ефіри поліетиленгликоля на основі тримерів пропілену оксіетильовані 

(Неонол), CAS номер 9016-45-9;
- алкілдиметилбензиламоній хлорид (АДБАХ, ADBAC), CAS номер 8001-54-5;
- 1,2-Пропіленгліколь, CAS номер 57-55-6, Е 1520;
- натрію хлорид згідно з ГОСТ 4233;
- Сіль дінатриева етилендіамін-N, N, N’, N’-тетраоцтової кислоти 2-водна (Трилон Б) 

згідно з ГОСТ 10652-73, CAS номер 6381-92-6;
- кислота соляна (водний розчин хлориду водню) згідно з ГОСТ 3118;
- гліцин (кислота амінооцтова) згідно з ГОСТ 5860;
- вода дистильована згідно з ГОСТ 6709.
7.2.4.2.Підготовка до аналізу.
7.2.4.2.1. Виготовлення 0,05 %-ного розчину індикатора.
Індикатор еозин –Н в кількості 50 мг, зваженого з точністю до третього десятинного 

знаку, розчиняють у дистильованій воді  в мірній колбі номінальною місткістю 100 см3 з 
доведенням об’єму розчину до мітки.

7.2.4.2.2.  Виготовлення буферного розчину.
Для виготовлення буферного розчину попередньо виготовляється 0,1N водний 

(децинормальний) розчин соляної кислоти (розчин № 1) та водний розчин гліцину з 
хлоридом натрію (розчин № 2).

7.2.4.2.3.  Виготовлення розчину № 1 (0,1N водний розчин соляної кислоти).
В мірну колбу номінальною місткістю 1000 см3 наливають дистильовану воду в 

кількості приблизно 2/3 об’єму колби, потім повільно добавляють 8 см3 концентрованої 
соляної кислоти та доводять вміст колби до мітки дистильованою водою.
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Примітка: Розчин соляної кислоти може бути виготовлено із застосуванням стандарт 
– титру (фіксанала).

7.2.4.2.4. Виготовлення розчину №2 (гліцину з хлоридом натрію).
В мірну колбу номінальною місткістю 1000 см3 наливають дистильовану воду в

кількості приблизно 2/3 об’єму колби, розчиняють в ній 7,507 г гліцину та 5,85 г хлориду 
натрію і доводять вміст колби до мітки дистильованою водою.

7.2.4.2.5. Виготовлення буферного розчину.
В мірну колбу номінальною місткістю 1000 см3 наливають попередньо виміряні мірним 

циліндром 925 см3

показник рН отриманого буферного розчину, який повинен становити близько 3,5 одиниць, 
контролюють за допомогою рН – метра.

7.2.4.3. Виготовлення розчинів порівняння («холостої» проби).
7.2.4.3.1.  Розчин використовують для регулювання рН. В мірну колбу номінальною 

місткістю 25 см3 вносять за допомогою лабо-раторної піпетки 10 см3 дистильованої води, 
потім добавляють 1см3 розчину індикатора та 10см3 буферного розчину. Об’єм розчину 
доводять до мітки дистильованою водою.

7.2.4.3.2. В мірну колбу емністю 50 мл наливають 40 мл дистильованої води, додають 
0,4 мл розчину індикатору (п. 7.2.4.2.1.), перемішують та доводять до мітки дистильованою 
водою.

7.2.4.4. Очищення ПГМГ – гідрохлориду.
Метод очищення ПГМГ - гідрохлориду від мономерів та олігомерів полягає в здатності 

розчинів хлоридів металів висолювати з розчину солі полігексаметиленгуанідину. При цьому 
вихідні мономери, що використовувалися у синтезі полігексаметиленгуанідину та олігомери, 
що утворилися в процесі поліконденсації, 
повністю розчинні в розчинах хлоридів металів.

Очищення ПГМГ – гідрохлориду здійснюється шляхом дворазового переосадження 
розчину полімеру шляхом добавлення в нього концентрованого розчину 
хлориду натрію. 

Перша стадія очищення
До 200 см3 водного (20 – 25) %- ного розчину ПГМГ – гідрохлориду, об’єм якого 

виміряний мірним циліндром, при постійному перемішуванні порціями додають виміряні 
мірним циліндром 100 см3 25 % - ного розчину хлориду натрію. Отриманий мутний розчин 
переливають в ділильну лійку та відстоюють впродовж не менше 6 годин при кімнатній 
температурі.

Після відстоювання з нижньої частини ділильної лійки зливають шар полімерного 
розчину, масова частка нелетких речовин (очищеного ПГМГ – гідрохлориду) в якому 
становить приблизно (60 – 65) %.

Примітка: Для запобігання потраплянню водного шару з розчином хлориду натрію, а 
також розчиненими мономерами та олігомерами – полімерний шар для подальшої роботи 
зливається з ділильної лійки в кількості лише приблизно 80 % від його загального об’єму.

Друга стадія очищення
Отриманий в результаті першого очищення розчин розбавляють дистильованою водою 

до масової частки нелетких речовин в розчині (20 – 25) %.
До 100 см3 отриманого при розбавленні водного розчину ПГМГ -гідрохлориду, об’єм 

якого виміряний мірним циліндром, при постійному перемішуванні порціями додають 
виміряні мірним циліндром 50 см3 25 % - ного розчину хлориду натрію. Отриманий мутний 
розчин переливають в ділильну лійку та відстоюють впродовж не менше 6 годин за кімнатної 
температури.Після відстоювання з нижньої частини ділильної лійки зливають шар  розчину, 
масова частка нелетких речовин (очищеного ПГМГ – гідрохлориду) в якому становить 
приблизно 70 %.

Для запобігання потраплянню водного шару з розчином хлориду натрію, а також 
розчиненими мономерами та олігомерами – полімерний шар для подальшої роботи 
зливається з ділильної лійки в кількості лише приблизно 80 % від його загального об’єму.
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Отриманий розчин  висушують у випарних чашках за температури (90 ± 2)0С до 
досягнення постійної маси.

Дворазове очищення забезпечує досягнення вмісту мономерів та олігомерів в ПГМГ –
гідрохлориду на рівні не більшому, ніж 0,15 %.

Для запобігання поглинання вологи з повітря висушені зразки очищеного ПГМГ –
гідрохлориду зберігають у закритому ексикаторі з осушувачем.

7.2.4.5. Виготовлення еталонних та робочих розчинів.
Еталонний розчин № 1
В конічну колбу емністю 150 мл. зважують з точністю до 0,001 г  4,0 г 

полігексаметиленгуанидин гідрохлорида (очищенного за п. 7.2.4.4.) . Додають 40,0 г 
дистильованої води, 0,15 г солі дінатрієвої етилендіаміна –N, N, N, N-тетраоцтової кислоти 
двухводної (Трилон Б), 5,0 г моноалкілфенолів на основі тримерів пропілену 
оксіетильованих  (Неонол), 5,5 г 1,2-пропиленгліколя та 22,0 г водного розчину 
алкілдиметилбензиламмоній хлорида з масовою часткою алкілдиметилбензиламмоній 
хлорида 50%.

Перемішують компоненти до повного розчинення і потім вагу розчину доводять до 
100г з точністю до першого десятинного знака дистильованою водою.

Еталонний розчин № 2
В конічну колбу емністю 150 мл. зважують з точністю до 0,001 г  6,0 г 

полігексаметиленгуанидин гідрохлорида (очищенного за п. 7.2.4.4.) . Додають 40,0 г 
дистильованої води, 0,15 г солі дінатрієвої етилендіаміна –N, N, N, N-тетраоцтової кислоти 
двухводної (Трилон Б), 5,0 г моноалкілфенолів на основі тримерів пропілену 
оксіетильованих  (Неонол), 5,5 г 1,2-пропиленгліколя та 22,0 г водного розчину 
алкілдиметилбензиламмоній хлорида з масовою часткою алкілдиметилбензиламмоній 
хлорида 50%.

Перемішують компоненти до повного розчинення і потім вагу розчину доводять до 100 
г з точністю до першого десятинного знака дистильованою водою.

Еталонний розчин № 3
В мірну колбу, емністю 100 мл., вносять 1,0 мл Еталонний розчин №1 і доводять до 

мітки дистильованою водою. Отриманий розчин в кількості 1,0 мл вносять в мірну колбу, 
емністю 100 мл, доводять до мітки дистильованою водою.

Еталонний розчин №4
В мірну колбу, емністю 100 мл., вносять 1,0 мл. Еталонний розчин №2 і доводять до 

мітки дистильованою водою. Отриманий розчин в кількості 1,0 мл. вносять в мірну колбу, 
емністю 100 мл., доводять до мітки дистильованою водою.

Під робочим розчином мається на увазі розчин засобу заданої концентрації в якому 
буде визначатися вміст основної речовини ПГМГ – гідрохлориду.

Робочий розчин засобу «БІОПАГДЕЗ» КС
В мірну колбу, емністю 100 мл, вносять 1,0 мл  засобу «БІОПАГДЕЗ» КС і доводять до 

мітки дистильованою водою. Отриманий розчин в кількості 1,0 мл. вносять в мірну колбу, 
емністю 100 мл., доводять до мітки дистильованою водою.

7.2.4.6. Здійснення аналізу.
7.2.4.6.1. По 5 мл еталонних розчинів  № 3 та № 4 і 5 мл робочого розчину,  який 

досліджується, розміщують в мірній колбі місткістю 50 мл. Додають по 40 мл. води 
дистильованої і по 0,4 мл. індикатора еозина, доводять до мітки водою дистильованою, 
перемішують.

Через 12 хв. переносять в кювету з товщиною прошарку 50 мм і визначають оптичну 
густину по відношенню до розчину порівння на фотоелектроколориметрі при довжині хвилі 
540 м, зелений світлофільтр.

7.2.4.6.2. Опрацювання результатів
Масову долю полігексаметиленгуанидин гідрохлорида (Сх) розраховують у % по 

формулі (1):
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(1)

де: 
С1-концентрація полігексаметиленгуанидин гідрохлорида в еталонному розчині №1,%;
С2 – концентрація полігексаметиленгуанидин гідрохлорида в еталонному розчині 

№2,%;
А1 – оптична густина еталонного розчину №3;
А2 - оптична густина еталонного розчину №4;
Ах – оптична густина розчину, що досліджується.
За результат аналіза приймають середнє арифметичне трьох проведених аналізів.
7.2.5. Визначення  масової долі алкілдиметилбензиламонію хлориду.
Визначення масової долі алкілдиметилбензиламонію хлориду можна здійснювати 

двома методами згідно з 7.2.5.1 та 7.2.5.2.
7.2.5.1. Метод № 1.
Метод визначення алкілдиметилбензиламонію хлориду заснований на утворе-нні 

натрій лаурилсульфатом (додецилсульфат) при двофазному титруванні забарвленої 
комплексної сполуки з алкілдиметилбензиламонем  хлоридом в присутності індикатора 
метиленового синього в середовищі органічного розчинника.  

7.2.5.1.1. Устаткування, реактиви і розчини.
- ваги лабораторні загального призначення 2 клас точності з найбільшою межею 

зважування 200 г згідно з чинною нормативною документацією;
- бюретка емністю 10 см3 з ціною розподілу 0,05 см3 згідно з ГОСТ 29251 або 

аналогічні згідно з іншою чинною нормативною документацією;
- колба конічна КН-1-250-29/32 згідно з ГОСТ 25336 з шліфованою пробкою;
- піпетки 4(5)-1-1, 2-1-5 згідно з ГОСТ 29228 або іншою чинною нормативною 

документацією;
- циліндри 1-25, 1-50, 1-100 згідно з ГОСТ 1770;
- колби мірні 2-100-2 згідно з ГОСТ 1770;
- паличка скляна згідно з ГОСТ 23932;
- натрію лаурилсульфат (додецилсульфат) згідно з чинною нормативною 

документацією;
- хлороформ згідно з ГОСТ 20015;
- кислота сірчана згідно з ГОСТ 4204;
- цетилпіридинію хлорид 1-водний, виробництва фірми "Мерк" (Німеччина) або 

реактив аналогічної кваліфікації;
- індикатор метиленовий синій згідно з чинною нормативною документацією; 
- натрія сульфат десятиводний, х.ч. або ч.д.а. згідно з ГОСТ 4171; 
- калію гідроокис, марки х.ч. або ч.д.а. згідно з ГОСТ 24363; 
- вода дистильована згідно з ГОСТ 6709.
7.2.5.1.2. Підготовка до аналізу.
Приготування  розчинів індикатора та лаурилсульфату (додецилсульфату) натрію:
а) для приготування розчину індикатора 0,1 г метиленового синього зважують з 

точністю до третього десятинного знаку, розчиняють в 100 см3 дистильованої води. Для 
отримання кислотного індикатору беруть 6 см3 приготованого розчину метиленового 
синього, 23 г натрію сульфату, зваженого з точністю до першого десятинного знаку 
десятиводного, 1,4 см3 концентрованої сірчаної кислоти та доводять об’єм дистильованою 
водою до 200 см3.

б) розчин лаурилсульфату натрію готують розчиненням 0,120 г лаурилсульфату натрію, 
зваженого з точністю до третього десятинного знаку, в дистильованій воді в мірній колбі 
ємністю 100 см3 з доведенням об’єму води до мітки. Концентрація отриманого розчину –
0,004 н.
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Корегуючий коефіцієнт приготованого розчину лаурилсульфату натрію К визначають 
двофазним титруванням його 0,004 N-цетилпіридинію хлориду, який готують розчиненням в 
мірній колбі ємністю 100 мл 0,143 г цетилпіридинію хлориду 1-водного.

До 5 см3  розчину лаурилсульфату натрію добавляють дистильовану воду до 50 см3,
потім 20 см3 розчину кислотного індикатору та 15 см3 хлороформу. Двофазну систему, що 
утворилася, титрують розчином цетилпіридинію хлориду при постійному перемішуванні до 
знебарвлення нижнього шару хлороформу.

7.2.5.1.3.  Проведення аналізу.
Наважку засобу, що аналізують, масою від 3,0 до 4,0 г, взяту з точністю до зважують з 

точністю до третього десятинного знаку, кількісно переносять у мірну колбу ємністю 100 см3

та доводять об'єм дистильованою водою до мітки.
У конічну колбу ємністю 100 см3 вносять 5 см3 0,004 н лаурилсульфату натрію, 45 см3

дистильованої води, 15 см3 хлороформу та 20 см3 розчину лужного індикатору. Отримують 
двофазну рідку систему з нижнім шаром хлороформу, зафарбовану у синій колір. Її титрують 
при постійному перемішуванні водним розчином наважки засобу до переходу забарвлення 
нижнього шару хлороформу від синього до фіолетово-рожевого кольору.

7.2.5.1.4.  Обробка результатів.
Масову частку алкілдиметилбензиламонію хлориду (X) у відсотках обчислюють за 

формулою (2): 

1

10050001386.0
Vm
KVx

•
••••

= (2)

де 
0,001386 - маса алкілдиметибензиламонію хлориду, відповідна 1 мл розчину 

лаурилсульфату натрію з концентрацією точно  С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.),г;
V - об'єм розчину лаурилсульфату натрію з концентрацією 0,004 н., мл;
К - корегуючий коефіцієнт розчину лаурилсульфату натрію;
m - маса проби засобу, що аналізується, г;
V1 - об'єм розчину засобу, який витратився на титрування, мл ;
За результат аналізу приймають середнє арифметичне значення двох паралельних 

визначень, абсолютна розбіжність між якими не повинна перевищувати допустиму 
розбіжність, рівну 0,5%.

Відносна сумарна похибка результату аналізу, що допускається, складає ± 7,0 % при 
довірчій вірогідності 0,95. 

7.2.5.2. Метод № 2.
Метод визначення алкілдиметилбензиламонію хлориду заснований на утворенні натрій 

лаурилсульфатом (додецилсульфатом) при двофазному титруванні забарвленої комплексної 
сполуки з алкілдиметилбензиламонем  хлоридом в присутності індикатора бромфенолового 
синього в середовищі органічного розчинника.

7.2.5.2.1. Устаткування, реактиви і розчини.
- ваги лабораторні загального призначення 2 клас точності з найбільшою межею 

зважування 200 г згідно з чинною нормативною документацією;
- стакани ємністю 100, 150 мл згідно з ГОСТ 25336;
- колби мірні 2-100-2 , 2-1000-2 згідно з ГОСТ 1770;
- піпетки 4(5)-1-1, 2-1-5 згідно з чинною нормативною документацією;
- бюретка  емністю 10 мл з ціною розподілу 0,05 мл згідно з ГОСТ 29251 або згідно з 

іншою чинною нормативною документацією;
- циліндри 1-25, 1-50, 1-100 згідно з ГОСТ 1770;
- паличка скляна згідно з ГОСТ 23932;
- колба конічна КН-1-250-29/32 згідно з ГОСТ 25336 з шліфованою пробкою;
- натрію лаурилсульфат (додецилсульфат) згідно з чинною нормативною 

документацією;
- хлороформ згідно з ГОСТ 20015;
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- індикатор бром феноловий синій згідно з чинною нормативною документацією; 
- натрія сульфат безводний згідно з ГОСТ 4166; 
- натрій вуглекислий згідно з ГОСТ 83;
- цетилпіридинію хлорид 1-водний, виробництва фірми "Мерк" (Німеччина) або 
реактив аналогічної кваліфікації;
- спирт етиловий ректифікований згідно з ДСТУ 4221;
- вода дистильована згідно з ГОСТ 6709.
7.2.5.2.2.  Підготовка до аналізу.
Приготування  розчинів індикатора та лаурилсульфату (додецилсульфату) натрію:
а) для приготування розчину індикатора 0,1 г індикатора бромфенолового синього 

зважують з точністю до третього десятинного знаку у стакані на 150 см3 і доводять масу 
розчину до 100 г з точністю до першого десятинного знаку водним розчином спирта 
етилового з масовою часткою спирту 50 %.

б) для приготування буферного сольового розчину в мірну колбу 1000 см3 наливають 
дистильовану воду до половини і розчиняють в ній 100 г натрія сірчанокислого, зваженого з 
точністю до першого десятинного знаку та 10 г натрія вуглекислого, зваженого з точністю до 
першого десятинного знаку, потім розчин доводять до мітки дистильованою водою.

в) для розчину лаурилсульфату натрію 0,864 г лаурилсульфату натрію, зваженого до 
третього десятинного знаку в стакані на 50 см3 кількісно переносять у мірну колбу на 1000 
см3, доводять до мітки дистильованною водою. Нагрівають на водяній бані до повного 
розчинення. Розчин повинен бути прозорим. Концентрація отриманого розчину – 0,003 М.

г) для приготування розчину аналізуємого засобу для титрування (3 – 4) г засобу 
зважують з точністю до третього десятинного знаку у стакані 100 см3, кількісно переносять у 
мірну колбу 100 см3 доводять до мітки дистильованою водою.

Корегуючий коефіцієнт приготованого розчину лаурилсульфату натрію К визначають 
двофазним титруванням його 0,004 N-цетилпіридинію хлориду, який готують розчиненням в 
мірній колбі ємністю 100 см3 0,143 г цетилпіридинію хлориду 1-водного.

До 5 см3  розчину лаурилсульфату натрію добавляють дистильовану воду до 50 см3,
потім 20 см3 розчину індикатору та 15 см3 хлороформу. Двофазну систему, що утворилася, 
титрують розчином цетилпіридинію хлориду при постійному перемішуванні до 
знебарвлення нижнього шару хлороформу.

7.2.5.2.3.  Проведення аналізу.
В колбу з шліфованою пробкою 205 см3 вносять 1 мл аналізує мого розчину г), потім

додають 50 см3л хлороформу, 50 см3 буферного сольового розчину б) та 0,5 см3 розчину 
індикатора а), закривають пробкою та збовтують.

Отримують двофазну рідку систему з нижнім шаром хлороформу, зафарбовану у синій 
колір. Її титрують 0,003 М розчином лаурилсульфата (додецилсульфата) при постійному 
перемішуванні до переходу забарвлення нижнього шару хлороформу від синього до 
фіолетово-рожевого кольору.

7.2.5.2.4. Обробка результатів.
Масову частку алкілдиметилбензиламонію хлориду (X) у відсотках обчислюють за

формулою (3): 

%100062,0
•

••
=

m
KVx (3)

де 
0,062 - маса алкілдиметибензиламонію хлориду, відповідна 1 мл 0,003 М розчину 

лаурилсульфату (додецилсульфату) натрію г/мл;
V - об'єм 0,003 М розчину лаурилсульфату (додецилсульфату) натрію, витрачений на 

титрування, мл;
К - корегуючий коефіцієнт розчину лаурилсульфату натрію концентрації 0,003 моль/л;
m - маса проби засобу;
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За результат аналізу приймають середнє арифметичне значення двох паралельних 
визначень, абсолютна розбіжність між якими не повинна перевищувати допустиму 
розбіжність, рівну 0,5%.

Відносна сумарна похибка результату аналізу, що допускається, складає ± 7,0 % при 
довірчій вірогідності 0,95.

Таблиця 3. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу дезінфікуючого 
«БІОПАГДЕЗ» КС при інфекціях бактеріальної (крім туберкульозу) включаючи MRSA,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus,
Legionella етіології.

Об’єкти дезінфекції
Концентрація
розчину (за 

препаратом), %

Експо-
зиція,

хв
Спосіб дезінфекції

1 2 3 4
Поверхні в приміщеннях (підлога, 
стіни, двері, віконні рами тощо), 
предмети обстановки (меблі тощо);
чаша басейну

0,05
0,1

60
30

Протирання або 
зрошення 

Вироби медичного призначення з гуми, 
скла, металів, пластмаси та ін. 
матеріалів, предмети догляду хворих
(гумові грілки, міхури для льоду, 
термометри, клейонки тощо), засоби 
гігієни; Інструменти для манікюру, 
педикюру, інші косметологічні 
інструменти, ножиці, інструменти та 
предмети із пластичних мас (щітки, 
гребінці), інструменти для нанесення 
татуажу, перманентного макіяжу, 
пірсингу 

0,2
0,3

60
30

Занурення,
протирання або 
зрошення

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (в тому числі 
перев’язувальний матеріал, ватяні 
тампони, серветки, одноразову білизну, 
спецодяг, вироби медичного 
призначення одноразового 
використання, медичні рукавички

0,2 60 Замочування або 
занурення

Біологічні рідини та інші контаміновані 
виділення (кров, сироватка, слиз, 
мокротиння, слина, блювотні маси, 
фекалії, сеча, промивні води після 
полоскання зіва, змивні води після 
миття хворого тощо)

0,2 60 Заливання розчином 
у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Медичні та інші прилади, апарати, 
устаткування з лакофарбовим, 
гальванічним, полімерним покриттям

0,05
0,1

60
30

Протирання або 
зрошення 

Посуд без залишків їжі 0,1 30 Занурення 



18

Закінчення таблиці 3
1 2 3 4

Посуд із залишками їжі 0,2 60 Занурення 
Залишки їжі 0,2 60 Заливання розчином 

у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Предмети для миття посуду 0,2 60 Занурення 

Білизна, халати, тканинні матеріали, не 
забруднені

0,1 60 Замочування 

Білизна, халати, тканинні матеріали, 
забруднені 

0,2 60 Замочування 

Солярії, барокамери, СПА-капсули 0,2
0,1

60
30

Протирання

Іграшки з дерева, пластмаси, металу 0,05
0,1

60
30

Занурення або 
протирання 

Посуд лабораторний, посуд з-під 
виділень забруднений

0,2 60 Занурення 

Санітарно-технічне обладнання (ванни, 
раковини, унітази тощо)

0,2
0,5

60
30

Протирання 

Сміттєпроводи, контейнери та інші 
місткості для сміття

0,2
0,5

60
30

Зрошення

Системи кондиціювання повітря та 
вентиляції приміщень 

0,2
0,5

60
30

Зрошення або 
протирання

Інвентар для прибирання, ганчір’я 0,2
0,5

60
30

Занурення або 
замочування

Транспортні засоби 0,1 30 Зрошення або 
протирання 

Технологічне обладнання і технологічні 
місткості для парфумерно-косметичної, 
фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, 
харчопереробної промисловості, в тому 
числі холодильники, рефрижератори, 
холодильні і охолоджуючі камери 
(внутрішні поверхні) 

0,1 30 Зрошення або 
протирання 

Тара 0,1 30 Протирання або 
зрошення 
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Таблиця 4. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу дезінфікуючого 
«БІОПАГДЕЗ» КС при інфекціях вірусної етіології, включаючи віруси які мають оболонку 
(збудників ентеровірусних, норовірусних, ротавірусних, аденовірусних, коронавірусних, 
риновірусних, хантавірусних, герпевірусних, цитомегаловірусних інфекцій, поліомієліту, 
ентеральних і парентеральних гепатитів (гепатити А, В, С), ВІЛ-інфекції, SARS «атипова 
пневмонія», грипу, «пташиного грипу» Н5N1, та ін.).

Об’єкти дезінфекції
Концентрація
розчину (за 

препаратом), %

Експо-
зиція,

хв
Спосіб дезінфекції

1 2 3 4
Поверхні в приміщеннях (підлога, 
стіни, двері, віконні рами тощо), 
предмети обстановки (меблі тощо); 
чаша басейну 

0,3
0,5

60
30

Протирання або 
зрошення 

Вироби медичного призначення з гуми, 
скла, металів, пластмаси та ін. 
матеріалів, предмети догляду хворих 
(гумові грілки, міхури для льоду, 
термометри, клейонки тощо), засоби 
гігієни; Інструменти для манікюру, 
педикюру, інші косметологічні 
інструменти, ножиці, інструменти та 
предмети із пластичних мас (щітки, 
гребінці), інструменти для нанесення 
татуажу, перманентного макіяжу, 
пірсингу 

0,5
1,0

60
30

Занурення, 
протирання або 
зрошення

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (в тому числі 
перев’язувальний матеріал, ватяні 
тампони, серветки, одноразову білизну, 
спецодяг, вироби медичного 
призначення одноразового 
використання, медичні рукавички

0,5 60 Замочування або 
занурення

Біологічні рідини та інші контаміновані 
виділення (кров, сироватка, слиз, 
мокротиння, слина, блювотні маси, 
фекалії, сеча, промивні води після 
полоскання зіва, змивні води після 
миття хворого тощо)

0,5 60 Заливання розчином 
у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Медичні та інші прилади, апарати, 
устаткування з лакофарбовим, 
гальванічним, полімерним покриттям

0,3
0,5

60
30

Протирання або 
зрошення 

Посуд без залишків їжі 0,3 30 Занурення 
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Закінчення таблиці 4
1 2 3 4

Посуд із залишками їжі 0,3 60 Занурення 
Залишки їжі 0,5 60 Заливання розчином 

у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Предмети для миття посуду 0,5 60 Занурення 

Білизна, халати, тканинні матеріали, не 
забруднені

0,3 60 Замочування 

Білизна, халати, тканинні матеріали, 
забруднені 

0,5 60 Замочування 

Солярії, барокамери, СПА-капсули 0,3
0,5

60
30

Протирання

Іграшки з дерева, пластмаси, металу 0,3
0,5

60
30

Занурення або 
протирання 

Посуд лабораторний, посуд з-під 
виділень забруднений

0,5 60 Занурення 

Санітарно-технічне обладнання (ванни, 
раковини, унітази тощо)

0,3
0,5

60
30

Протирання 

Сміттєпроводи, контейнери та інші 
місткості для сміття

0,3
0,5

60
30

Зрошення

Системи кондиціювання повітря та 
вентиляції приміщень 

0,3 60 Зрошення або 
протирання

Інвентар для прибирання, ганчір’я 0,5 60 Занурення або 
замочування

Транспортні засоби 0,3 30 Зрошення або 
протирання 

Технологічне обладнання і технологічні 
місткості для парфумерно-косметичної, 
фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, 
харчопереробної промисловості, в тому 
числі холодильники, рефрижератори, 
холодильні і охолоджуючі камери 
(внутрішні поверхні) 

0,3 30 Зрошення або 
протирання 

Тара 0,3 30 Протирання або 
зрошення 
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Таблиця 5. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» 
КС при туберкульозі.

Об’єкти дезінфекції
Концентрація
розчину (за 

препаратом), %

Експо-
зиція,

хв
Спосіб дезінфекції

1 2 3 4
Поверхні в приміщеннях (підлога, 
стіни, двері, віконні рами тощо), 
предмети обстановки (меблі тощо); 
чаша басейну 

1,0 60 Протирання або 
зрошення 

Вироби медичного призначення з гуми, 
скла, металів, пластмаси та ін. 
матеріалів, предмети догляду хворих 
(гумові грілки, міхури для льоду, 
термометри, клейонки тощо), засоби 
гігієни

1,0 60 Занурення, 
протирання або 
зрошення

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (в тому числі 
перев’язувальний матеріал, ватяні 
тампони, серветки, одноразову білизну, 
спецодяг, вироби медичного 
призначення одноразового 
використання, медичні рукавички

1,0 60 Замочування або 
занурення

Біологічні рідини та інші контаміновані 
виділення (кров, сироватка, слиз, 
мокротиння, слина, блювотні маси, 
фекалії, сеча, промивні води після 
полоскання зіва, змивні води після 
миття хворого тощо)

1,5 90 Заливання розчином 
у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Плювальниці, звільнені від 
мокротиння; футляри для плювальниць

1,5 90 Занурення

Медичні та інші прилади, апарати, 
устаткування з лакофарбовим, 
гальванічним, полімерним покриттям

1,0
1,5

60
30

Протирання або 
зрошення 

Посуд без залишків їжі 1,0 60 Занурення 

Посуд із залишками їжі 1,5 90 Занурення 
Залишки їжі 1,5 90 Заливання розчином 

у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Предмети для миття посуду 1,5 90 Занурення 

Білизна, халати, тканинні матеріали, не 
забруднені

1,5 60 Замочування 

Білизна, халати, тканинні матеріали, 
забруднені 

1,5 90 Замочування 

Іграшки з дерева, пластмаси, металу 1,0 60 Занурення або 
протирання 

Посуд лабораторний, посуд з-під 
виділень забруднений

1,5 90 Занурення 
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Закінчення таблиці 5
1 2 3 4

Санітарно-технічне обладнання (ванни, 
раковини, унітази тощо)

1,5 60 Протирання 

Сміттєпроводи, контейнери та інші 
місткості для сміття

1,0 60 Зрошення

Системи кондиціювання повітря та 
вентиляції приміщень 

1,5 90 Зрошення або 
протирання

Інвентар для прибирання, ганчір’я 1,0 90 Занурення або 
замочування

Транспортні засоби 1,0 60 Зрошення або 
протирання 

Технологічне обладнання і технологічні 
місткості для парфумерно-косметичної, 
фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, 
харчопереробної промисловості, в тому 
числі холодильники, рефрижератори, 
холодильні і охолоджуючі камери 
(внутрішні поверхні) 

1,0 60 Зрошення або 
протирання 

Тара 1,0 60 Протирання або 
зрошення 
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Таблиця 6. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» 
КС при кандидозах.

Об’єкти дезінфекції
Концентрація
розчину (за 

препаратом), %

Експо-
зиція,

хв
Спосіб дезінфекції

1 2 3 4
Поверхні в приміщеннях (підлога, 
стіни, двері, віконні рами тощо), 
предмети обстановки (меблі тощо); 
чаша басейну 

0,2 30 Протирання або 
зрошення 

Вироби медичного призначення з гуми, 
скла, металів, пластмаси та ін. 
матеріалів, предмети догляду хворих 
(гумові грілки, міхури для льоду, 
термометри, клейонки тощо), засоби 
гігієни; Інструменти для манікюру, 
педикюру, інші косметологічні 
інструменти, ножиці, інструменти та 
предмети із пластичних мас (щітки, 
гребінці), інструменти для нанесення 
татуажу, перманентного макіяжу, 
пірсингу 

0,2 60 Занурення, 
протирання або 
зрошення

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (в тому числі 
перев’язувальний матеріал, ватяні 
тампони, серветки, одноразову білизну, 
спецодяг, вироби медичного 
призначення одноразового 
використання, медичні рукавички

0,5 60 Замочування або 
занурення

Біологічні рідини та інші контаміновані 
виділення (кров, сироватка, слиз, 
мокротиння, слина, блювотні маси, 
фекалії, сеча, промивні води після 
полоскання зіва, змивні води після 
миття хворого тощо)

0,5 60 Заливання розчином 
у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Медичні та інші прилади, апарати, 
устаткування з лакофарбовим, 
гальванічним, полімерним покриттям

0,2 30 Протирання або 
зрошення 

Посуд без залишків їжі 0,2 30 Занурення 

Посуд із залишками їжі 0,5 60 Занурення 
Залишки їжі 0,5 60 Заливання розчином 

у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Предмети для миття посуду 0,5 60 Занурення 

Білизна, халати, тканинні матеріали, не 
забруднені

0,2 30 Замочування 

Білизна, халати, тканинні матеріали, 
забруднені 

0,5 60 Замочування 
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Закінчення таблиці 6
1 2 3 4

Солярії, барокамери, СПА-капсули 0,2
0,5

30
15

Протирання

Іграшки з дерева, пластмаси, металу 0,2 30 Занурення або 
протирання 

Посуд лабораторний, посуд з-під 
виділень забруднений

0,5 60 Занурення 

Санітарно-технічне обладнання (ванни, 
раковини, унітази тощо)

0,5 60 Протирання 

Сміттєпроводи, контейнери та інші 
місткості для сміття

0,2 60 Зрошення

Системи кондиціювання повітря та 
вентиляції приміщень 

0,2 60 Зрошення або 
протирання

Інвентар для прибирання, ганчір’я 0,5 60 Занурення або 
замочування

Транспортні засоби 0,2 30 Зрошення або 
протирання 

Технологічне обладнання і технологічні 
місткості для парфумерно-косметичної, 
фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, 
харчопереробної промисловості, в тому 
числі холодильники, рефрижератори, 
холодильні і охолоджуючі камери 
(внутрішні поверхні) 

0,2 30 Зрошення або 
протирання 

Тара 0,2 30 Протирання або 
зрошення 
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Таблиця 7. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» 
КС при дерматомікозах.

Об’єкти дезінфекції
Концентрація
розчину (за 

препаратом), %

Експо-
зиція,

хв
Спосіб дезінфекції

1 2 3 4
Поверхні в приміщеннях (підлога, 
стіни, двері, віконні рами тощо), 
предмети обстановки (меблі тощо); 
чаша басейну 

0,5 60 Протирання або 
зрошення 

Вироби медичного призначення з гуми, 
скла, металів, пластмаси та ін. 
матеріалів, предмети догляду хворих 
(гумові грілки, міхури для льоду, 
термометри, клейонки тощо), засоби 
гігієни; Інструменти для манікюру, 
педикюру, інші косметологічні 
інструменти, ножиці, інструменти та 
предмети із пластичних мас (щітки, 
гребінці), інструменти для нанесення 
татуажу, перманентного макіяжу, 
пірсингу 

0,5 60 Занурення, 
протирання або 
зрошення

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (в тому числі 
перев’язувальний матеріал, ватяні 
тампони, серветки, одноразову білизну, 
спецодяг, вироби медичного 
призначення одноразового 
використання, медичні рукавички

0,5 90 Замочування або 
занурення

Біологічні рідини та інші контаміновані 
виділення (кров, сироватка, слиз, 
мокротиння, слина, блювотні маси, 
фекалії, сеча, промивні води після 
полоскання зіва, змивні води після 
миття хворого тощо)

0,5 90 Заливання розчином 
у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Медичні та інші прилади, апарати, 
устаткування з лакофарбовим, 
гальванічним, полімерним покриттям

0,5 60 Протирання або 
зрошення 

Посуд без залишків їжі 0,5 60 Занурення 

Посуд із залишками їжі 0,5 60 Занурення 
Залишки їжі 0,5 60 Заливання розчином 

у співвідношенні 
об'ємів розчину та 
залишків 2:1

Предмети для миття посуду 0,5 60 Занурення 

Білизна, халати, тканинні матеріали, не 
забруднені

0,5 60 Замочування 

Білизна, халати, тканинні матеріали, 
забруднені 

0,5 90 Замочування 
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Закінчення таблиці 7
1 2 3 4

Солярії, барокамери, СПА-капсули 0,5
1,0

60
15

Протирання

Іграшки з дерева, пластмаси, металу 0,5 60 Занурення або 
протирання 

Посуд лабораторний, посуд з-під 
виділень забруднений

0,5 90 Занурення 

Санітарно-технічне обладнання (ванни, 
раковини, унітази тощо)

0,5 90 Протирання 

Сміттєпроводи, контейнери та інші 
місткості для сміття

0,5 60 Зрошення

Системи кондиціювання повітря та 
вентиляції приміщень 

0,5 60 Зрошення або 
протирання

Інвентар для прибирання, ганчір’я 0,5 90 Занурення або 
замочування

Транспортні засоби 0,5 60 Зрошення або 
протирання

Технологічне обладнання і технологічні 
місткості для парфумерно-косметичної, 
фармацевтичної, хімічної, 
біотехнологічної, мікробіологічної, 
харчопереробної промисловості, в тому 
числі холодильники, рефрижератори, 
холодильні і охолоджуючі камери 
(внутрішні поверхні) 

0,5 60 Зрошення або 
протирання 

Тара 0,5 60 Протирання або 
зрошення 
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Таблиця 8. Режими передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення 
(виключаючи ендоскопи та інструменти до них) розчинами засобу дезінфікуючого 
«БІОПАГДЕЗ» КС.

Етапи очищення
Час витримки/обробки при 
концентрації розчину 0,3%

(за препаратом),
при температурі не менше 

18оС, хв

Час витримки/обробки при 
концентрації розчину 0,5%

(за препаратом),
при температурі не менше 

18оС, хв
Замочування при повному 
зануренні виробів в робочий 
розчин засобу та заповнення 
розчином порожнин та 
каналів: 
- виробів з простою 
конфігурацією, які не мають 
замкових частин, каналів та 
порожнин, в т.ч. 
стоматологічні;

- вироби, які мають замкові 
частини, канали або 
порожнини

10 -

15 10

Миття кожного виробу в 
тому ж розчині, в якому 
відбувалось замочування, за 
допомогою йорша або щітки 
(вироби з гуми і пластмас 
обробляють ватно-марлевим 
тампоном або серветкою із 
тканини), каналів виробів - за 
допомогою шприца:
- вироби з простою 
конфігурацією, які не мають 
замкових частин, каналів та 
порожнин, в т.ч. 
стоматологічні;

- вироби, які мають замкові 
частини, канали або 
порожнини.

0,5

- 1,0

Обполіскування проточною 
питною водою 3,0 3,0

Обполіскування 
дистильованою водою 0,5 0,5
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Таблиця 9. Режими дезінфекції, суміщеної з передстерилізаційним очищенням 
інструментарію та виробів медичного призначення (крім ендоскопів та інструментів до них) 
розчинами засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» КС.

Етапи обробки
Концентрація 

робочого розчину 
(за препаратом), % 

Температура 
робочого

розчину, 0С

Час
витримки/
обробки, 

хв.
Замочування при повному зануренні 
виробів в робочий розчин засобу та 
заповнення розчином порожнин та 
каналів виробів:
-при бактеріальних (виключаючи 
туберкульоз) інфекціях, кишкових, 
крапельних і парентеральних 
інфекціях вірусної етіології

-при туберкульозі

-при кандидозах

-при дерматомікозах

0,3
0,5

1,0

0,2

0,5

Не менше 18

60
30

60

60

60

Миття кожного виробу в тому ж
розчині, в якому відбувалось 
замочування, за допомогою йорша 
або щітки (вироби з гуми і пластмас 
обробляють ватно-марлевим 
тампоном або серветкою із тканини), 
каналів виробів - за допомогою 
шприца:
- виробів з простою конфігурацією, 
які не мають замкових частин, 
каналів та порожнин;

- вироби, які мають замкові частини, 
канали або порожнини.

У розчині 
відповідної 

концентрації
Не менше 18 0,5

Не менше 18 1,0

Обполіскування проточною питною 
водою - Не регламен-

тується 3,0

Обполіскування дистильованою 
водою - Не регламен-

тується 1,0
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Таблиця 10. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу дезінфікуючого «БІОПАГДЕЗ» 
КС при проведенні генеральних прибирань у лікувально-профілактичних та дитячих 
закладах.

Профіль закладу
(відділення)

Концентрація
розчину (за 

препаратом), %

Експо-
зиція,

хв

Спосіб 
дезінфекції

Дитячі заклади 0,1 60 Протирання або 
зрошення

Соматичні, хірургічні, стоматологічні, 
акушерські та гінекологічні відділення, 
лабораторії, процедурні кабінети

0,3 60 Протирання або 
зрошення 

Протитуберкульозні лікувально-
профілактичні заклади

1,0 60 Протирання або 
зрошення

Інфекційні лікувально-профілактичні 
заклади*

- - Протирання або 
зрошення 

Шкірно-венерологічні лікувально-
профілактичні заклади

0,5 60 Протирання або 
зрошення

Примітка:
* - Генеральне прибирання проводять за режимом відповідної інфекції.












