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Інструкція щодо застосування 
 засобу "КВІКЦИД" з метою антисептичної обробки  шкіри рук та шкірних покривів, 

екстреної дезінфекції (термінового знезараження) інструментів, виробів, невеликих 
поверхонь 

Повна назва засобу – дезінфекційний (антисептичний) засіб «Квікцид». 
Фірма виробник – ТОВ «ІНТЕР КЄМІКАЛ ГРУП», Україна ТУ У 20.2-38261660-004:2015. 

 Склад засобу:активно-діючі речовини - 1-пропанолу – 40%, 2-пропанолу – 35%, 
алкілдиметилбензиламоній хлорид – 0,15%, необхідні функціональні добавки до 100,0%. 
Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Дезінфекційний (антисептичний) засіб – 
однорідна прозора (або із легкою опалісценсією)  безбарвна рідина, рН –  4,7 – 7,5. Не містить 
окислювачів, стабільний при температурі, що не перевищує 40оС. Засіб «Квікцид» при 
застосуванні для антисептичної обробки рук полегшує надягання рукавичок, має 
антиперспірантні властивості - зменшує кількість виділень під рукавичками під час  виконання 
робочих процесів. Гарно очищує об’єкти, що знезаражуються. Сумісний з усіма матеріалами, 
окрім чутливих до дії спиртів. 
 Спектр антимікробної дії. Засіб «Квікцид» має бактерицидні  (у відношенні грампозитивних 
і грамнегативних бактерій в т.ч. щодо збудників госпітальних інфекцій, включаючи збудників 
туберкульозу, мультирезістентні госпітальні штами стафілококу, ентеробактерій і 
псевдомонад, ентерогеморагічної кишкової палички,  сальмонельозу, холери, ієрсиніозів 
тощо), віруліцидні (включаючи збудників парентеральних вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, 
всіх типів (видів) грипу (в т.ч. «пташиний», «свинячий»), герпес-, рота-, норо- вірусів, 
збудників кишкових вірусних інфекцій,включаючи групу поліомієліту тощо) та фунгіцидні 
властивості в т.ч. щодо Кандід, збудників дерматомікозів, плісняви тощо). Ефективні проти 
резидентної мікрофлори шкіри. Перешкоджають виділенню резидентної мікрофлори шкіри з її 
глибоких шарів. Протимікробна дія засобу пролонгована у часі - не менше 3 годин, може 
подовжуватись до 5 годин (залежить від ступеню мікробного обсіменіння шкіри). 
«Квікцид» володіє ранозагоювальною та протизапальною дією. Протимікробні властивості 
засобу  зберігаються в присутності  крові, сиворотки, гною, інших виділень, забруднень 
органічного, неорганічного та змішаного характеру 
Безпечність засобу. Засіб «Квікцид» за параметрами гострої токсичності при введенні в 
шлунок та нанесенні на шкіру належить до мало небезпечних речовин (4 клас небезпеки 
відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007). Не виявляє шкірно-подразнюючих  та сенсибілізуючих 
властивостей при одно- та багаторазовому нанесенні на шкіру. Засіб не має кумулятивних 
властивостей і специфічних віддалених ефектів (мутагенного, ембріотоксичного тощо). 
Застосування засобу: 
гігієнічна антисептика рук (знезараження перед початком роботи та в кінці робочої зміни, 
перед та після проведення косметичних процедур, в інших необхідних випадках. 
Знезараження рук, проводиться за загально прийнятою схемою): «Квікцид» наносять на сухі 
руки  в кількості  3,0 мл  і втирають протягом  15-30 секунд, до повного висихання,  в 
подальшому не змивають. При нанесенні шкіра повинна бути повністю зволожена засобом 
«Квікцид». Звертають особливу увагу на обробку між пальцями та кінчиків пальців; 
Аналогічно знезаражують руки у разі необхідності у побуті, в т.ч. при догляді за 
немовлятами, людьми літнього віку, під час подорожей тощо. 
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хірургічна антисептика рук: використовується для знезараження рук персоналу, який 
проводить косметичні оперативні втручання.  Виконується засобом «Квікцид» за 
загальноприйнятою схемою, що викладена в діючих нормативно-правових документах. 
«Квікцид» наносять на руки порціями (1,5-3,0 мл), включаючи ліктьові згини і втирають в 
шкіру. Загальний час обробки ділянок шкіри (час знезараження) засобом – не менше 1 
хвилини. Перша порція антисептика наноситься тільки на сухі руки. Протягом всього часу 
втирання «Квікцид» шкіра підтримується вологою від антисептика, тому кількість порцій 
засобу, який втирається, та його об'єм суворо не регламентуються; 
антисептична обробка шкіри в місці виконання  косметичних процедур (знезараження 
шкірних покривів клієнтів/пацієнтів): шкіру протирають ватним тампоном чи серветкою 
змоченими засобом «Квікцид», протягом 15-30 секунд, або зволожують засобом із флакона за 
допомогою розпилювача, час послідуючої експозиції (час між нанесенням та початком 
процедури) – 15-30 секунд; 
санітарна обробка шкірних покривів (в т.ч. профілактика грибкових уражень): засіб 
наносять на шкіру стоп (рук) і втирають до повного висихання, після обробки шкіру не миють; 
дезінфекція захисних рукавичок, в т.ч. забруднених біоматеріалами (кров, слиз, гній і т.п.), 
проводять  шляхом нанесення засобу «Квікцид» на рукавички  одягнені  на руки,  
забезпечуючи при  цьому контакт засобу з усіма поверхнями виробу,  або   протирають  
марлевим ( ватним) тампоном чи серветкою, рясно зволоженими  засобом «Квікцид», час 
знезараження – 30 секунд.   
термінова (екстрена) дезінфекція інструментів та виробів і матеріалів, приладів і 
устаткування  для косметичних процедур, невеликих поверхонь в робочій зоні: 
знезараження проводять методом протирання, використовуючи чисту серветку(бажано 
одноразового застосування) просочену засобом «Квікцид» або методом зрошення засобом із 
флакона з розпилювачем, витримують час експозиції 30 секунд. Норма витрат засобу 30-50 
мл/м3. Дозволяється проводити процедуру дезінфекції в присутності осіб, не причетних до 
процесу дезінфекції (клієнти, відвідувачі і т.д.). Після завершення дезінфекції змивати засіб не 
обов’язково. 
Застережні заходи: Використовувати тільки для зовнішнього застосування відповідно до 
призначення. Уникати попадання засобу в очі. При нанесенні методом розпилення – уникати 
вдихання засобу! Не наносити  на відкриті рани та слизові оболонки. При попаданні засобу в 
очі необхідно рясно промити їх проточною водою.  У разі попадання засобу до шлунку 
необхідно промити ротову порожнину та випити кілька склянок води кімнатної температури, 
дати потерпілому активоване вугілля. У разі необхідності звернутися до лікаря. 
Засіб легкозаймистий! Не допускати контакту засобу із відкритим полум’ям та увімкнутими 
нагрівальними приладами. 
Пакування засобу. Засіб «Квікцид» упаковують у скляні та полімерні флакони, пляшки 
місткістю  від 10 мл.  до 2000 мл.,(може комплектуватись розпилювачем, дозатором),   
полімерні каністри місткістю від 2,0  до  10,0л. За домовленістю з виробником асортимент 
пакування може бути змінений або доповнений. 
Термін  та умови зберігання. Термін придатності засобу – 3 роки з дати виробництва. Засіб 
зберігають в оригінальній упаковці, в недоступних для дітей місцях, при температурі не вище 
+40 °С, осторонь від джерел відкритого вогню та тепла, окремо від легкозаймистих матеріалів 
і речовин засобів і харчових продуктів.  
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