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(включаючи туберкульоз, анаеробні, збудники особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) – чуми, холери, туляремії), вірусної
(включаючи аденовіруси, віруси грипу, парагрипу та інших збудників респіраторних інфекцій, ентеро-, ротавіруси, вірус
поліомієліту, філовірусів (включаючи Ebolavirus), віруси ентеральних та парентеральних гепатитів, герпесу, атипової
пневмонії, вірус  «пташиного грипу»,  вірус СНІД(ВІЛ) та грибкової (включаючи кандидози, дерматомікози, плісняві
грибки) етіології у вогнищах інфекційних захворювань та закладах охорони здоров’я  усіх профілів: у маніпуляційних,
перев’язувальних кабінетах, операційних блоках, відділеннях інтенсивної терапії та реанімації; у відділеннях хірургічно-
го, акушерського, гінекологічного, терапевтичного, педіатричного профілю, неонатологічних відділеннях, палатах і бло-
ках, пологових будинках, стоматологічних поліклініках та кабінетах; медичних центрах, диспансерах, реабілітаційних
центрах, санаторіях, профілакторіях, хоспісах тощо; станціях швидкої медичної допомоги (у т.ч. санітарному транспорті);
лабораторіях різних підпорядкувань (клінічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних, імунологі-
чних  тощо);

- для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції з передстерилізаційним очищенням  (ручним і механізованим
способом в спеціалізованих та ультразвукових установках будь-якого типу), стерилізації виробів медичного призначення
з різних матеріалів одноразового та багаторазового застосування, включаючи хірургічні, гінекологічні та стоматологічні
інструменти (у тому числі обертові, слиновідсмоктуючі установки), стоматологічних матеріалів (відтисків з альгінату і
силікону, зубопротезних заготовок, артикуляторів), термочутливих матеріалів для анестезії (у тому числі маски,  трубки,
катетери,  шланги  до наркозно-дихальної апаратури тощо), датчиків діагностичного устаткування, зонди усіх типів, жор-
стких і гнучких ендоскопів, інструментів до них у лікувально-профілактичних установах (що застосовуються для бронхо-
скопії, ларингоскопії, гістероскопії, гастроскопії, колоноскопії, ехоєндоскопії, артроскопії, лапароскопії).

- для дезінфекції високого рівня (ДВР) в лікувально-профілактичних установах;
- для дезінфекції, стерилізації та суміщення  процесів дезінфекції та  передстерилізаційного  очищення  перукарсько-

го, манікюрного, педікюрного та косметичного приладдя;
- для передстерилізаційного очищення, не суміщеного з дезінфекцією, виробів медичного призначення, включа-

ючи хірургічні, гінекологічні та стоматологічні інструменти гнучкі та жорсткі ендоскопи, окремі елементи і комплектую-
чі деталі наркозно-дихальної апаратури, анестезіологічного устаткування (ручним і механізованим способом у спеціалізо-
ваних і ультразвукових установках будь-якого типу)  в лікувально-профілактичних установах;

- для дезінфекції кувезів та пристосувань до них, поверхонь реанімаційних, маніпуляційних і пеленальних столів, гінекологіч-
них і стоматологічних крісел,  наркозно-дихальної апаратури і пристосувань до неї, анестезіологічного устаткування, датчиків діагнос-
тичного устаткування (УЗД), рентген-діагностичних, ангіографічних систем, обладнання магнітно-резонансної та комп’ютерної томо-
графії тощо;

- для знезараження виробів медичного призначення одноразового використання та відпрацьованого пе-
рев’язувального матеріалу перед їх утилізацією;

 - для знезараження біологічних, харчових та інших відходів (кров, сеча, фекалії, мокротиння, змивні води, блю-
вотні маси, рідкі відходи тощо), посуду  з-під виділень;

- для дезінфекції та одночасного миття поверхонь у приміщеннях, санітарно-технічного устаткування, посуду лабораторного і
столового, у т.ч. одноразового використання, предметів для миття посуду, білизни (у тому числі стелажів для зберігання, візків та тари
для транспортування білизни), прибирального інвентарю, гумових килимків, іграшок, предметів догляду за хворими, засобів особистої
гігієни, санітарного транспорту, взуття з метою профілактики інфекцій грибкової етіології;

- для дезінфекції взуття перед входом у «критичні зони» (використовуються розчини для заповнення дезкилим-
ків);

-  для дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування повітря (побутові кондиціонери, спліт-системи, мульти-
зональні спліт-системи, дахові кондиціонери);

- для дезінфекції та одночасного миття технологічного обладнання на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, пар-
фумерно-косметичної, харчової та харчопереробної промисловості;

- для дезінфекції об’єктів при ураженні пліснявою (цвілевими грибами);
- для дезінфекції сміттєпроводів, ємностей для збирання сміття тощо;
- знезараження інфікованих продуктів перед їх знищенням;
- дезінфекції лічильників банкнот і монет, детекторів валют і акцизних марок, знищувачів документів, архі-

вних шаф та стелажів;
- дезінфекції взуття з метою профілактики інфекцій грибкової етіології;
- дезінфекції, чищення та миття сміттєзбирального обладнання, сміттєвозів, сміттєвих баків, сміттєпрово-

дів;
- знезараження вмісту накопичувальних баків автономних туалетів, що не мають відводу у каналізацію, пове-

рхонь автономних туалетів і біотуалетів;
- проведення заходів неспецифічної профілактики в ЛПЗ, на об'єктах харчування, банно-пральних об'єктах МО,

МВС, а також при проведенні протиепідемічних заходів ЦО та в умовах надзвичайних ситуацій.
- для проведення профілактичної дезінфекції у лікувально-профілактичних, дитячих та навчальних закладах різ-

них рівнів акредитації, в аптечних закладах (аптечні склади, аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски. Дезінфекція автомо-
більного, повітряного, залізничного транспортів та метрополітену  тощо), на підприємствах фармацевтичної, мікробіоло-
гічної, парфюмерно-косметологічної, харчової та переробної промисловості; в оздоровчих закладах (будинки відпочинку,
санаторії, профілакторії тощо), у закладах сфери відпочинку і розваг, на комунальних об'єктах (готелі, кемпінги, гурто-
житки, сауни, лазні, пральні, хімчистки тощо), на об’єктах комунально-побутового призначення (перукарні, салони краси,
манікюрні, педикюрні, косметичні кабінети тощо); в спортивно-оздоровчих комплексах; на рухомому складі та об'єктах
забезпечення транспорту (в т.ч. метрополітен), залізничного, автомобільного, авіаційного, морського, річкового транспо-
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рту та вокзальній інфраструктурі; у закладах ресторанного господарства і торгівлі; у закладах соціального захисту, хоспі-
сах, будинках для людей похилого віку, в установах пенітенціарної системи, військових частинах; у банківських устано-
вах та закладах зв'язку; у місцях громадського користування, на інших епідемічно-значимих об’єктах, діяльність яких
вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил,
нормативно-методичних документів.

1.6. Спектр антимікробної дії. Засіб «ДЕЗанідін» має антимікробну активність до грам- негативних та грампо-
зитивних бактерій (включаючи туберкульоз, небезпечних та особливо небезпечних (чуми, холери, туляремія, черевний
тиф, клостридії, легіонельоз), збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, дифтерії, скарлатини, коклюшу, менінгіту, ди-
зентерії, , паратифів, сальмонели, Helicobacter pylory, Lіsteria monocytogenez, E.hirae, S.aureus та S.aureus Methicillin Re-
sistant, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерококів (в т.ч. vancomycin resistant), ентерогеморагічну кишкову
паличку (Escherichia coli), синьогнійну паличку (P.aeruginosa), інфекцій вірусної етіології (включаючи збудників поліомі-
єліту, гепатитів А, В і С, СНІД(ВІЛ), філовірусів (включаючи Ebolavirus), аденовірусів, збудників герпесу, віруси "атипо-
вої пневмонії" (SARS), вірусу Avian influenza, грипу та парагрипу, (зокрема "пташиного" грипу Н5N1, "свинячого" грипу
H1N1) та інших гострих респіраторних інфекцій, паповавіруси, коронавіруси, норовіруси, хантавіруси, ентеровіруси, аде-
новіруси, ротавіруси, вакциніявіруси), має фунгіцидні (щодо грибів роду Candida і патогенних дерматофітів), спороцидні
(включаючи B.subtilis, B.anthracoides, сибірка) властивості.

1.7. Токсичність та безпечність засобу. Засіб за  параметрами  гострої  токсичності  відповідно до    ГОСТ
12.1.007-76 «ССБТ  шкідливі речовини  классификация и общие требования безопасности» відноситься до 3 класу помірно
токсичних речовин при введенні в шлунок та до 4 класу  малонебезпечних речовин при  нанесенні на шкіру;  при введенні в
черевну порожнину мишей засіб за класифікацією К.К. Сидорова відноситься до 4 класу малотоксичних речовин. При
інгаляційній дії засіб відноситься до 4 класу малонебезпечних речовин за класифікацією хімічних речовин за ступенем
летючості; В аерозольній формі (зрошення) робочі розчини викликають подразнення органів дихання та слизових оболо-
нок очей. Робочі розчини засобу  не володіють місцево-подразнюючою, шкірно - резорбтивною та сенсибілізуючою
дією. Робочі розчини засобу  не виявляють мутагенних, канцерогенних, тератогенних  та гонадотропних властивостей.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ
2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів. Робочі розчини засоби готують у промаркованих

скляних, емальованих (без ушкодження емалі), пластмасових ємностях шляхом додавання відповідних кількостей засобу
до водопровідної води кімнатної температури (див. табл.. 1).

2.2. Строк придатності робочих розчинів засобу – 40 діб, за умови зберігання у щільно закритій тарі.
Таблиця 1

Приготування робочих розчинів засобу «ДЕЗанідін»
Концентрація
розчину, %,

за препаратом

Кількість інгредієнтів (мл), необхідна для приготування розчинів об'ємом:

1,0 л 10,0 л
засіб вода засіб вода

0,01 0,1 999,9 1,0 9999,0
0,025 0,25 999,75 2,5 9997,5
0,05 0,5 999,5 5,0 9995,0
0,1 1,0 999,0 10,0 9990,0
0,2 2,0 998,0 20,0 9980,0
0,25 2,5 997,5 25,0 9975,0
0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0
0,4 4,0 996,0 40,0 9960,0
0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0
0,6 6,0 994,0 60,0 9940,0
0,8 8,0 992,0 80,0 9920,0
1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0
1,2 12,0 988,0 120,0 9880,0
1,5 15,0 985,0 150,0 9850,0
1,8 18,0 982,0 180,0 9880,0
2,0 20,0 980,0 200,0 9800,0
2,5 25,0 975,0 250,0 9750,0
3,0 30,0 970,0 300,0 9700,0
4,0 40,0 960,0 400,0 9600,0
5,0 50,0 950,0 500,0 9500,0

3. ЗАСТОСУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ ЗАСОБУ «ДЕЗанідін» ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ
3.1. Робочі розчини засобу «ДЕЗанідін» застосовують для дезінфекції поверхонь у приміщеннях, устаткування,

жорстких і м'яких меблів, санітарно-технічного устаткування, білизни, посуду, предметів для миття посуду, прибирально-
го інвентарю, предметів догляду за хворими, засобів особистої гігієни, іграшок, гумових і поліпропіленових килимків,
взуття, виробів медичного призначення та інше згідно п. 1.5.
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3.2. Дезінфекцію об'єктів при різних інфекціях робочими розчинами засобу «ДЕЗанідін»  проводять за режима-
ми, представленими у таблицях 2-10. Дезінфекцію проводять способами протирання, зрошування, занурення, замочуван-
ня.

3.3. Дезінфекцію поверхонь у приміщеннях (підлога, стіни, віконні рами, двері тощо), жорстких меблів, повер-
хонь приладів, апаратів, санітарно-технічного устаткування (ванни, раковини, унітази), гумових і поліпропіленових ки-
лимків проводять способом протирання ганчір’ям, змоченим у розчині засобу або способом зрошування. Норма витрати
розчину засобу при протиранні – 50-100 мл/м2, при зрошуванні – 100-150 мл/м2. Після проведення дезінфекції має місце
залишкова антимікробна дія, змивання робочого розчину засобу з оброблених поверхонь після встановленого часу знеза-
раження не потрібно.

Після проведення дезінфекції способом зрошування проводять протирання поверхонь для видалення можливих
скупчень робочого розчину у вигляді калюж і патьоків.

3.4. При проведенні генеральних прибирань дезінфекцію проводять за режимами, представленими у таблиці 10.
3.5. Дезінфекцію на комунальних, спортивних, культурних, адміністративних об'єктах, підприємствах транспор-

ту (включаючи рухомий склад та вокзали, зали очікування, термінали, тощо), громадського харчування, продовольчої
торгівлі, промислових ринках, дитячих і інших установах проводять відповідно до режимів, рекомендованих для дезін-
фекції об'єктів при бактеріальних (виключаючи туберкульоз) інфекціях (табл.2).

3.6. Дезінфекцію поверхонь, устаткування, інструментарію на об'єктах сфери обслуговування (перукарні, салони
краси, косметичні та масажні салони) проводять за режимами при вірусних інфекціях (таблиця 4).

3.7. Дезінфекцію у лазнях, басейнах проводять відповідно до режимів, рекомендованих для дезінфекції об'єктів
при дерматофітіях  або, при необхідності, за режимами, рекомендованими для обробки при ураженні пліснявими гриба-
ми (таблиці 5 і 6).

3.8. Посуд столовий (у т.ч. одноразового використання), звільнений від залишків їжі, повністю занурюють у роз-
чин засобу. Після закінчення дезінфекції посуд промивають проточною водою. Посуд одноразового використання після
знезараження утилізують.

3.9. Посуд лабораторний, предмети для миття посуду повністю занурюють у розчин засобу. Після закінчення дезінфекції посуд
промивають проточною водою.

3.10. Предмети догляду за хворими, засоби особистої гігієни, іграшки, гумові та поліпропіленові килимки повністю занурю-
ють у розчин засобу. Великі іграшки допустимо обробляти способом зрошування. Після дезінфекції прополіскують під проточною во-
дою, висушують.

3.11. Білизну, прибиральний матеріал занурюють у розчин засобу при нормі витрати 4 л на 1 кг сухої білизни.
Після дезінфекції білизну прополіскують і перуть. Робочі розчини засобу можуть застосовуватись для прання білизни у
пральних машинах. Приготування робочого розчину для прання залежно від  режиму знезараження  при відповідній ін-
фекції.

Прибиральний матеріал після дезінфекції прополіскують у воді і висушують.
Транспорт для перевезення використаної білизни, стелажі для зберігання білизни зрошують або протирають ган-

чір'ям, змоченим робочим розчином засобу з наступним дотриманням відповідної експозиції. Мішки з клейонки для бру-
дної білизни замочують у ємності із робочим розчином засобу. Після закінчення дезінфекції, за необхідності перуть, по-
лощуть і висушують.

3.12. Для боротьби з пліснявою (цвілевими грибами) поверхні заздалегідь ретельно очищають за допомогою щітки та двокра-
тно з інтервалом 15 хвилин обробляють робочим розчином засобу відповідно до режимів, указаних в таблиці 6. Посуд столовий та ла-
бораторний обробляють способом занурення, білизну і прибиральний інвентар – способом протирання та замочування.

3.13. Внутрішню поверхню взуття двічі протирають тампоном, рясно змоченим розчином засобу. Після закінчен-
ня часу знезараження оброблену поверхню протирають тампоном, змоченим водою, і висушують. Банні сандалі, поліме-
рні тапочки знезаражують способом занурення в розчин, перешкоджаючи їх спливанню. Після дезінфекції їх обполіску-
ють водою.

3.14. Дезінфекцію, у тому числі суміщену із передстерилізаційним очищенням,  комплектуючих деталей наркоз-
но-дихальної апаратури і пристосувань до неї, анестезіологічного устаткування проводять відповідно до діючих нормати-
вно-методичних документів. Комплектуючі деталі (ендотрахеальні трубки, трахеотомічні канюлі, ротоглоткові повітроп-
роводи, лицьові маски, анестезіологічні шланги) занурюють у розчин засобу на час експозиції у відповідності до режимів
обробки. Заповнюють усі канали та порожнини за допомогою допоміжних засобів. Після закінчення дезінфекції їх миють
у тому ж розчині, витягають із ємності з розчином, відмивають від залишків засобу проточною водою. Потім всі вироби
промивають дистильованою водою, сушать і зберігають в асептичних умовах.

3.15. Обробку кувезів та пристосувань до них проводять у окремому приміщенні за відсутності дітей, відповідно
до методики обробки кувезів.

Поверхні кувеза (інкубатора) та його пристосувань ретельно протирають ганчір’ям, змоченим у робочому розчині
засобу, при нормі витрати 50-100 мл/м2.

Після закінчення дезінфекції поверхні кувеза ретельно протирають чистими тканинними серветками (пелюшка-
ми), рясно змоченими у воді,  промивання витирають досуха чистою тканинною серветкою (пелюшкою). Після закінчен-
ня обробки кувез слід провітрити протягом 15 хвилин.

Пристосування у вигляді резервуару зволожувача, металевого хвилегасника, повітрозабірних трубок, шлангів,
вузла підготовки кисню повністю занурюють у ємність з розчином засобу. Після закінчення дезінфекції усі пристосуван-
ня промивають шляхом двократного послідовного занурення у дистильовану воду на 5 хвилин кожне, прокачавши воду
через трубки і шланги. Пристосування висушують за допомогою чистих тканинних серветок.

При обробці необхідно враховувати рекомендації виробника кувезів.
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3.16. Дезінфекцію медичних, харчових та інших відходів лікувально-профілактичних закладів, у т.ч. інфекційних
відділень, шкірно-венерологічних, фтизіатричних, мікологічних лікарень, об'єктів санітарного транспорту,  лабораторій,
працюючих з мікроорганізмами 3-4 груп патогенності, інших установ проводять з урахуванням вимог діючих санітарних
норм і правил з подальшою утилізацією.

3.16.1. Використаний перев'язувальний матеріал, серветки, ватні тампони, білизну одноразового застосування за-
нурюють у окрему ємність з розчином засобу. Після закінчення дезінфекції відходи утилізують.

3.16.2. Дезінфекцію виробів медичного призначення одноразового застосування (у т.ч. ампул і шприців після
проведення вакцинації) здійснюють у пластмасових або емальованих (без ушкодження емалі) ємностях, що закриваються
кришками. При проведенні дезінфекції вироби повністю занурюють у розчин засобу. Роз'ємні вироби занурюють у роз-
чин в розібраному виді. Вироби, що мають замкові частини, занурюють розкритими, зробивши ними в розчині декілька
робочих рухів для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки виробу. Під час дезінфекційної витримки ка-
нали і порожнини виробів мають бути заповнені (без повітряних пробок) розчином засобу. Товщина шару розчину над
виробами має бути не менше 1 см. Після закінчення дезінфекції вироби витягають з ємності з розчином і утилізують.

3.16.3. Контейнери для збору і видалення медичних відходів обробляють способом протирання або зрошування.
3.16.4. Залишки їжі змішують з робочим розчином у співвідношенні 1:1 і витримують протягом часу експозиції.
3.16.5. Рідкі відходи, змивні води, кров, виділення хворого (мокрота, блювотні маси, сеча, фекалії) змішують з

робочим розчином у співвідношенні 1 частину відходів на 2 частини робочого розчину, витримують впродовж часу екс-
позиції і утилізують; посуд з-під виділень хворого занурюють у надлишок розчину, потім споліскують.

3.16.6. Дезінфекцію автомобільного, повітряного, залізничного транспортів та метрополітену проводити при від-
повідній етіології та режимах.

3.17. При анаеробних інфекціях обробку будь-яких об'єктів проводять способами протирання, зрошування, замо-
чування або занурення, використовуючи 1,2% робочий розчин засобу з експозицією 60 хв., 1,5% розчин - 30 хв., 2,0%
розчин - 15 хв.
              3.18. Дезінфекцію повітря,  систем вентиляції і кондиціонування проводять за методикою наведеною в Таб. №
11.

3.19. Для дезінфекції, чищення, миття та дезодорування сміттєприбирального обладнання, сміттєвозів, баків для
сміття і сміттєзбірників, сміттєпроводів, знезараження вмісту накопичувальних баків автономних туалетів, що не мають
відводу у каналізацію,  а також поверхонь у кабінах автономних туалетів і біотуалетів використовують 1,0  % або 2,0  %
розчини засобу за методикою обробки, указаної в Додатку 1.

Таблиця 2
Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «ДЕЗанідін» при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної

етіології  (окрім туберкульозу)

Об'єкти знезараження Концентрація робочого розчину (за
препаратом),% Експозиція, хв. Спосіб

знезараження
Поверхні у приміщеннях, меблі, предмети
обстановки, поверхні приладів, апаратів,
санітарний транспорт, інші транспортні
засоби(в тому числі для перевезення хар-
чових продуктів) при проведенні профіла-
ктичної дезінфекції

0,01
0,025
0,05
0,1

60
30
15
5

Протирання або зрошу-
вання

Поверхні м'які, у т.ч. килимові та інші
покриття, оббивні тканини, покриття з
штучної та натуральної шкіри, м'які меб-
лі

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Протирання, обробка за
допомогою щітки

Предмети догляду за хворими, не забру-
днені біологічними рідинами (кров'ю і
ін.)*

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Занурення, протирання

Білизна, не забруднена виділеннями

0,01
0,025
0,05
0,1

60
30
15
5

Замочування або прання
в пральних машинах

Білизна, забруднена біологічними виді-
леннями (в тому числі засохла кров, ор-
ганічні виділення та ін..)

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Замочування або прання
в пральних машинах

Візки для перевезення білизни, мішки
для білизни, стелажі для зберігання біли-
зни

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Занурення, протиран-ня,
зрошування

Холодильники, рефрижератори, охоло-
джувальні камери (внутрішні поверхні)

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Протирання, зрошування
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Посуд без залишків їжі (у т.ч. одноразо-
вого використання)

0,01
0,025
0,05
0,1

60
30
15
5

Занурення

Посуд із залишками їжі (у т.ч. одноразо-
вого використання)

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Занурення

Посуд лабораторний і аптечний, предме-
ти для миття посуду

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Занурення

Іграшки, засоби особистої гігієни (з мета-
лу, гуми, пластмас)

0,01
0,025
0,05
0,1

60
30
15
5

Занурення, протиран-ня,
зрошування (великі)

Санітарно-технічне устаткування, ванни
(включаючи гідромасажні), чаші басей-
нів, тощо

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Протирання або зро-
шення

Прибиральний інвентар

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Замочування, зрощення,
протирання

Кувези, пристосування наркозно-
дихальної апаратури, анестезіологічне
устаткування

0,01
0,025
0,05
0,1

60
30
15
5

Протирання, занурення

Повітря, системи кондиціонування повіт-
ря, вентиляційні камери

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Протирання або зрошу-
вання

Технологічне обладнання на підприємст-
вах

0,01
0,025
0,05
0,1

60
30
15
5

Протирання або зрошу-
вання

Стоматологічні матеріали (в т.ч. відтиски
із силікону, альгінату, керамічні заготов-
ки, тощо

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Замочування, зрощення,
протирання

Примітка: * - при забрудненні поверхонь і устаткування органічним субстратами обробку проводити за режимам при вірусних інфекціях.
Таблиця 3

Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «ДЕЗанідін»  при туберкульозі

Об'єкти знезараження Концентрація робочого
розчину (за препаратом),% Експозиція, хв. Спосіб

знезараження
Поверхні у приміщеннях, меблі, предмети
обстановки, поверхні приладів, апаратів,
санітарний транспорт, інші транспортні
засоби (в тому числі для перевезення хар-
чових продуктів)

0,1
0,2
0,4
0,6

60
30
15
5

Протирання або зрошу-
вання

Поверхні м'які, у т.ч. килимові та інші
покриття, оббивні тканини, покриття з
штучної та натуральної шкіри, м'які меб-
лі

0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Протирання, обробка за
допомогою щітки

Предмети догляду за хворими

0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Занурення, протирання

Білизна, не забруднена виділеннями

0,1
0,2
0,4
0,6

60
30
15
5

Замочування або пран-
ня в пральних машинах
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Білизна, забруднена біологічними виді-
леннями (в тому числі засохла кров, ор-
ганічні виділення та ін..)

0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Замочування або пран-
ня в пральних машинах

Візки для перевезення білизни, мішки
для білизни, стелажі для зберігання біли-
зни

0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Занурення, протиран-ня,
зрошування

Холодильники, рефрижератори, охоло-
джувальні камери (внутрішні поверхні)

0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Протирання, зрошування

Посуд без залишків їжі (у т.ч. одноразо-
вого використання)

0,1
0,2
0,4
0,6

60
30
15
5

Занурення

Посуд із залишками їжі (у т.ч. одноразо-
вого використання)

0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Занурення

Посуд лабораторний і аптечний, предме-
ти для миття посуду

0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Занурення

Іграшки, засоби особистої гігієни (з ме-
талу, гуми, пластмас)

0,1
0,2
0,4
0,6

60
30
15
5

Занурення, протирання,
зрошування (великі)

Санітарно-технічне устаткування (вклю-
чаючи гідромасажні), чаші басейнів, то-
що

0,1
0,2
0,4
0,6

60
30
15
5

Протирання або зрошу-
вання

Прибиральний інвентар 0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Занурення

Кувези, пристосування наркозно-
дихальної апаратури, анестезіологічне
устаткування

0,1
0,2
0,4
0,6

60
30
15
5

Протирання, занурення

Стоматологічні матеріали (в т.ч. відтиски
із силікону, альгінату, керамічні заготов-
ки, тощо

0,2
0,4
0,6
0,8

60
30
15
5

Протирання, занурення

Таблиця 4
Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «ДЕЗанідін»  при вірусних (включаючи збудників поліомієліту,

гепатитів А, В і С, СНІД(ВІЛ), філовірусів (включаючи Ebolavirus), аденовірусів, збудників герпесу, віруси "ати-
пової пневмонії" (SARS), вірусу Avian influenza, грипу та парагрипу, (зокрема "пташиного" грипу Н5N1, "свиня-
чого" грипу H1N1) та інших гострих респіраторних інфекцій, паповавіруси, коронавіруси, норовіруси, хантавіру-

си, ентеровіруси, аденовіруси, ротавіруси, вакциніявіруси) інфекціях тощо

Об'єкти знезараження Концентрація робочого
розчину (за препаратом),% Експозиція, хв. Спосіб

знезараження
Поверхні у приміщеннях, меблі, предмети
обстановки, поверхні приладів, апаратів,
санітарний транспорт, інші транспортні
засоби ( в тому числі для перевезення хар-
чових продуктів)

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Протирання або зрошу-
вання

Поверхні м'які, у т.ч. килимові та інші
покриття, оббивні тканини, покриття з
штучної та натуральної шкіри, м'які меб-
лі

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Протирання, обробка за
допомогою щітки
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Предмети догляду за хворими

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Занурення, протирання

Білизна, не забруднена виділеннями

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Замочування

Білизна, забруднена біологічними виді-
леннями (в тому числі засохла кров, ор-
ганічні виділення та ін..)

0,1
0,2

0,25
0,5

60
30
15
5

Замочування

Візки для перевезення білизни, мішки
для білизни, стелажі для зберігання біли-
зни

0,1
0,2

0,25
0,5

60
30
15
5

Занурення, протиран-ня,
зрошування

Холодильники, рефрижератори, охоло-
джувальні камери (внутрішні поверхні)

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Протирання, зрошування

Посуд без залишків їжі (у т.ч. одноразо-
вого використання)

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Занурення

Посуд із залишками їжі (у т.ч. одноразо-
вого використання)

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Занурення

Посуд лабораторний і аптечний, предме-
ти для миття посуду

0,1
0,2

0,25
0,5

60
30
15
5

Занурення

Іграшки, засоби особистої гігієни(з мета-
лу, гуми, пластмас)

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Занурення, протирання,
зрошування (великі)

Санітарно-технічне устаткування (вклю-
чаючи гідромасажні), чаші басейнів, то-
що

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Протирання або зрошу-
вання

Прибиральний інвентар 0,1
0,2

0,25
0,5

60
30
15
5

Занурення

Кувези, пристосування наркозно-
дихальної апаратури, анестезіологічне
устаткування

0,05
0,1
0,2

0,25

60
30
15
5

Протирання, занурення

Біологічні виділення: мокротиння, сеча,
фекалії, фекально-сечова суспензія, блю-
вотні маси, кров, ліквор, плазма, сирова-
тка, гнійно-септичні та інші біологічні
виділення

0,4
0,6
0,8
1,0

60
30
15
5

Залити робочим розчи-
ном за співвідношення:
1 частина виділень до 2

частин розчину

Стоматологічні матеріали (в т.ч. відтиски
із силікону, альгінату, керамічні заготов-
ки, тощо

0,1
0,2

0,25
0,5

60
30
15
5

Протирання, занурення

Інструменти перукарень, салонів краси,
манікюрних і педикюру кабінетів і ін.

0,1
0,2

0,25
0,5

60
30
15
5

Занурення

Таблиця 5
Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «ДЕЗанідін»  при грибкових інфекціях
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Об'єкти знезараження
Концентрація

робочого розчину
(за препаратом),%

Експозиція, хв. Спосіб
знезараженнякандидози дерматофітії

Поверхні в приміщеннях, меблі, пре-
дмети обстановки, поверхні приладів,
апаратів;
поверхні у душових, саунах, лазнях,
басейнах, санітарний транспорт, інші
транспортні засоби ( в тому числі для
перевезення харчових продуктів )

0,1
0,2
0,25
0,5
1,0

90
60
30
15
5

-
-

60
30
15

Протирання або зро-
шування

Поверхні м'які, у т.ч. килимові та ін-
ші покриття, оббивні тканини, пок-
риття з штучної та натуральної шкіри,
м'які меблі

0,2
0,25
0,5
1,0
1,2
1,5

90
60
30
15
5
-

-
-

60
30
15
5

Протирання, обробка
за допомогою щітки

Предмети догляду за хворими

0,2
0,25
0,5
1,0
1,2
1,5

90
60
30
15
5
-

-
-

60
30
15
5

Занурення, протирання

Білизна, не забруднена виділеннями

0,1
0,2
0,25
0,5
1,0

90
60
30
15
5

-
-

60
30
15

Замочування

Білизна, забруднена біологічними
виділеннями (в тому числі засохла
кров, органічні виділення та ін..)

0,2
0,25
0,5
1,0
1,2
1,5

90
60
30
15
5
-

-
-

60
30
15
5

Замочування

Холодильники, рефрижератори, охо-
лоджувальні камери (внутрішні пове-
рхні)

0,1
0,2
0,25
0,5
1,0
1,2

90
60
30
15
5
-

-
-

60
30
15
5

Протирання, зрошування

Посуд без залишків їжі (у т.ч. однора-
зового використання)

0,1
0,2
0,25
0,5
1,0

90
60
30
15
5

-
-

60
30
15

Занурення

Посуд із залишками їжі (у т.ч. одно-
разового використання)

0,2
0,25
0,5
1,0
1,2
1,5

90
60
30
15
5
-

-
-

60
30
15
5

Занурення

Посуд лабораторний і аптечний, пре-
дмети для миття посуду

0,2
0,25
0,5
1,0
1,2
1,5

90
60
30
15
5
-

-
-

60
30
15
5

Занурення

Іграшки, засоби особистої гігієни(з
металу, гуми, пластмас)

0,1
0,2
0,25
0,5
1,0

90
60
30
15
5

-
-

60
30
15

Занурення, протирання,
зрошування (великі)
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Прибиральний інвентар

0,2
0,25
0,5
1,0
1,2
1,5

90
60
30
15
5
-

-
-

60
30
15
5

Занурення, протирання,
зрошення

Санітарно-технічне устаткування
(включаючи гідромасажні), чаші ба-
сейнів, тощо

0,1
0,2
0,25
0,5
1,0

90
60
30
15
5

-
-

60
30
15

Протирання або зро-
шування

Кувези, пристосування наркозно-
дихальної апаратури, анестезіологічне
устаткування

0,1
0,2
0,25
0,5
1,0

90
60
30
15
5

-
-

60
30
15

Протирання, занурення

Стоматологічні матеріали (в т.ч. від-
тиски із силікону, альгінату, кераміч-
ні заготовки, тощо

0,2
0,25
0,5
1,0
1,2

90
60
30
15
5

-
-

60
30
15

Протирання, занурення

Гумові та поліпропіленові килимки

0,2
0,25
0,5
1,0
1,2
1,5

90
60
30
15
5
-

-
-

60
30
15
5

Протирання або зану-
рення

Таблиця 6
Режими дезінфекції об'єктів робочими розчинами засобу «ДЕЗанідін»

при ураженнях пліснявими грибами

Об'єкти знезараження Концентрація робочого
розчину (за препаратом),% Експозиція, хв. Спосіб

знезараження
Поверхні у приміщеннях ( підлога,
стіни, жорсткі меблі), поверхні апа-
ратів, приладів, санітарного транс-
порту ( в тому числі для перевезен-
ня харчових продуктів )

0,3
0,4
0,5
0,6

60
30
15
5

Двократне протирання або
зрошування з інтервалом

15 хв.

Поверхні м'які, у т.ч. килимові і інші
підлогові покриття, оббивні тканини,
м'які меблі

0,4
0,6
0,8
1,0

60
30
15
5

Двократне протирання
щіткою

Холодильники, рефрижератори,
охолоджувальні камери (внутрішні
поверхні)

0,3
0,4
0,5
0,6

60
30
15
5

Протирання, зрошування

Посуд із залишками їжі (у т.ч.
одноразового використання)

0,6
0,8
1,0
1,2

60
30
15
5

Занурення

Лабораторний і аптечний посуд

0,6
0,8
1,0
1,2

60
30
15
5

Занурення

Прибиральний інвентар

0,6
0,8
1,0
1,2

60
30
15
5

Занурення, протирання,
зрошення

Білизна забруднена, прибира-
льний матеріал, ганчір’я

0,6
0,8
1,0
1,2

60
30
15
5

Замочування
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Гумові та поліпропіленові ки-
лимки

0,6
0,8
1,0
1,2

60
30
15
5

Занурення або проти-
рання

Таблиця 7
Режими дезінфекції медичних, харчових та інших відходів розчинами засобу «ДЕЗанідін» при інфекціях бактеріа-

льної (включаючи туберкульоз), вірусної, грибкової (включаючи кандидози і дерматофітії) етіології

Об'єкт знезараження
Режими обробки

Концентрація робочого %
розчину (за препаратом)

Експозиція,
хв.

Спосіб
знезараження

Медичні
відходи

Ватні та марлеві тампони,
марля, бинти, одяг тощо

0,2
0,4
0,8
1,2

60
30
15
5

Замочування

Вироби медичного призна-
чення одноразового застосу-
вання

0,2
0,4
0,8
1,2

60
30
15
5

Занурення

Контейнери для збору і ви-
далення неінфікова-них від-
ходів

0,05
0,1
0,2
0,25

60
30
15
5

Протирання або зро-
шування

Контейнери для збору і ви-
далення інфікованих відхо-
дів

0,2
0,4
0,8
1,2

60
30
15
5

Протирання або зро-
шування

Залишки їжі

0,2
0,4
0,8
1,2

60
30
15
5

Змішування з робо-
чим розчином у спів-

відношенні 1:1

Біологічні виділення, рідкі відходи, кров,
ліквор, сиворотка, змивні води, виділення
хворого (мокротиння, сеча, фекалії, блю-
вотні маси, гнійно-септичні, тощо), посуд
з-під виділень хворого

0,2
0,4
0,8
1,5

60
30
15
5

Змішування з робочим
розчином у співвідно-
шенні 1 частина відхо-
дів на 2 частини розчину
Посуд занурюють у
надлишок розчину

Таблиця 8
Режими дезінфекції взуття розчинами засобу «ДЕЗанідін»

Об'єкт знезаражен-
ня

Концентрація % робо-
чого розчину (за препа-
ратом)

Експозиція, хв. Спосіб знезара-
женнякандидози дерматофіти плісняві гриби

Взуття зі шкіри,
штучної шкіри,

тканини

0,2
0,4
0,8
1,0

60
30
15
5

-
60
30
15

-
60
30
15

Протирання

Взуття з пластика,
гуми

0,4
0,8
1,0
1,2

60
30
15
5

-
60
30
15

-
60
30
15

Занурення

Таблиця 9
Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «ДЕЗанідін» при особливо небезпечних інфекціях

Об'єкт знезаражен-
ня

Концентрація
розчину (за
препара-
том),%

Експозиція, хв. Концентрація
о розчину (за

препара-
том),%

Експо-
зиція,

хв.

Спосіб
знезараження

Чума Холера Туляремія Сибірка
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Поверхні у примі-
щеннях, меблі, пре-
дмети обстановки,
поверхні приладів,
апаратів, санітар-
ний транспорт, інші
транспортні засоби
(в тому числі для
перевезення харчо-
вих продуктів)

1,0
1,2
1,5

90
60
30

60
30
15

90
60
30 4 60

Протирання
або зрошу-

вання

Поверхні м'які, у
т.ч. килимові та
інші покриття, об-
бивні тканини, пок-
риття з штучної та
натуральної шкіри,
м'які меблі

1,0
1,2
1,5

90
60
30

60
30
15

90
60
30

4 60

Протирання,
зрошування,
обробка за
допомогою

щітки

Предмети догляду
за хворими

1,0
1,2
1,5

90
60
30

60
30
15

90
60
30

4 60
Занурення,
протирання

Білизна, не забруд-
нена виділеннями

1,0
1,2
1,5

90
60
30

60
30
15

90
60
30

4 60
Замочування
або прання в

пральних
машинах

Білизна, забруднена
біологічними виді-
леннями (в тому
числі засохла кров,
органічні виділення
та ін..)

1,2
1,5
2,0

90
60
30

60
30
15

90
60
30

7 60 Замочування
або прання в

пральних
машинах

Візки для переве-
зення білизни, міш-
ки для білизни, сте-
лажі для зберігання
білизни

1,2
1,5
2,0

90
60
30

60
30
15

90
60
30

4 60
Занурення, про-
тиран-ня, зрошу-

вання

Холодильники, ре-
фрижератори, охо-
лоджувальні камери
(внутрішні поверх-
ні)

1,0
1,2
1,5

90
60
30

60
30
15

90
60
30

4 60 Протирання,
зрошування

Посуд без залишків
їжі (у т.ч. одноразо-
вого використання)

1,0
1,2
1,5

90
60
30

60
30
15

90
60
30 4 60 Занурення

Посуд із залишками
їжі (у т.ч. одноразо-
вого використання)

1,2
1,5
2,0

90
60
30

60
30
15

90
60
30

7 60 Занурення

Посуд лаборатор-
ний і аптечний,
предмети для миття
посуду

1,2
1,5
2,0

90
60
30

60
30
15

90
60
30

7 60 Занурення

Іграшки, засоби
особистої гігієни (з
металу, гуми, плас-
тмас)

1,0
1,2
1,5

90
60
30

60
30
15

90
60
30 4 60

Занурення,
протирання,
зрошування

(великі)
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Санітарно-технічне
устаткування
(включаючи гідро-
масажні), чаші ба-
сейнів, тощо

1,2
1,5
2,0

90
60
30

60
30
15

90
60
30

7 60
Протирання
або зрошу-

вання

Кувези, пристосу-
вання наркозно-
дихальної апарату-
ри, анестезіологічне
устаткування

1,2
1,5
2,0

90
60
30

60
30
15

90
60
30 7 60

Протирання,
зрошування,
занурення

Біологічні виділен-
ня: мокротиння,
сеча, фекалії, фека-
льно-сечова суспен-
зія, блювотні маси,
кров, ліквор, плаз-
ма, сироватка,
гнійно-септичні та
інші біологічні ви-
ділення

1,2
1,5
2,0

90
60
30

60
30
15

90
60
30

7 60

Змішування з
робочим роз-
чином у спів-
відно-шенні 1
частина відхо-
дів на 2 частини
розчину
Посуд зану-

рюють у над-
лишок розчи-

ну
Прибиральний ін-
вентар 1,2

1,5
2,0

90
60
30

60
30
15

90
60
30

7 60

Занурення

Таблиця 10
Режими дезінфекції об'єктів при проведенні генеральних прибирань

у лікувально-профілактичних та інших установах

Профіль лікувально-профілактичного
установи(відділення)

Концентрація робочого
розчину (за препара-

том)%
Експозиція, хв. Спосіб

знезараження

Соматичні відділення
(крім процедурних кабінетів)

0,01
0,025
0,05
0,1

60
30
15
5

Протирання або
зрошування

Хірургічні відділення, процедурні кабінети, стомато-
логічні, акушерські та гінекологічні відділення і кабі-
нети, лабораторії, операційні, перев'язувальні

0,025
0,05
0,1
0,2

60
30
15
5

Протитуберкульозні лікувально-профілактичні уста-
нови, пенітенціарні установи

0,1
0,2
0,4
0,6

60
30
15
5

Інфекційні лікувально-профілактичні установи Режим при відповідній інфекції

Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні
установи

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Дитячі та соціальні установи, комунальні об'єкти

0,01
0,025
0,05
0,1

60
30
15
5

Таблиця 11.
Режими дезінфекції розчинами засобу "ДЕЗанідін", повітря, систем вентиляції і кондиціонування повітря

Об’єкт знезараження Концентрація розчину, % (за
препаратом)

Експо-
зиція, хв

Спосіб застосування

Секції центральних і побутових кондиціо-
нерів та загально обмінної вентиляції, по-

вітро-приймач, повітророзподільники

0,3
0,4
0,5
0,6

60
30
15
5

Протирання або
зрошення
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Повітряні фільтри 0,5
0,6
0,8

60
30
15

Занурення

Радіаторні решітки, насадки, накопичувачі
конденсату

0,5
0,6
0,8

60
30
15

Протирання

Повітроводи 0,3
0,4
0,5
0,6

60
30
15
5

Зрошення

Обробка повітря в
приміщеннях

при бактеріальних
(крім туберкульозу)

інфекціях

0,05
0,1
0,2
0,3

60
30
15
5

Зрошення або тума-
нування

при туберкульозі 0,4
0,6
0,8
1,0

60
30
15
5

при грибковых
інфекціях

0,2
0,4
0,6
0,8

30
15

при вірусних
інфекціях

0,1
0,2
0,4
0,6

60
30
15
5

4. ЗАСТОСУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ ЗАСОБУ «ДЕЗанідін»  ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВИРОБІВ
МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЄДНАНОЇ  З ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНИМ

ОЧИЩЕННЯМ.
4.1. Дезінфекцію виробів медичного призначення, у т.ч. поєднану з передстерилізаційним очищенням, проводять

у пластмасових або емальованих (без ушкодження емалі) ємностях, що закриваються кришками, за режимами, вказаними
у таблицях 11-14. Вироби занурюють у робочий розчин засобу, забезпечуючи видалення видимих забруднень із поверхні
за допомогою тканинних серветок; у виробів, що мають канали, останні ретельно промивають розчином за допомогою
шприца або іншого пристосування. Роз'ємні вироби занурюють у розчин в розібраному виді. Використані серветки ски-
дають в окрему ємність, потім утилізують.

4.2. Під час дезінфекції канали і порожнини мають бути заповнені (без повітряних пробок) розчином. Дезінфек-
ційний розчин повинен покривати вироби, не менше, чим на 1 см. Дезінфекцію, у т.ч. високого рівня, і очищення ендос-
копів, а також інструментів до них проводять з урахуванням вимог діючих нормативних документів.

4.3. Після закінчення дезінфекції вироби промивають проточною питною водою впродовж 3 хвилин та обполіс-
кують водою протягом 0,5 – 1 хв. Канали та порожнини промивають шляхом прокачування крізь них проточної води за
допомогою шприців безперервного типу або електровідсмоктувача. Висушують чистими тканинними серветками.

4.4. Для виробів медичного призначення та їх частин, що безпосередньо не торкаються хворого, допускається
дворазове (з інтервалом 15 хв.) протирання ганчір’ям, що змочене робочим розчином засобу, із відповідною експозицією.
Після закінчення дезінфекції вироби промивають проточною питною водою впродовж 3 хвилин та обполіскують дисти-
льованою водою протягом 0,5 – 1 хв. Висушують чистими тканинними серветками.

Використані ємності, промивні води, серветки знезаражують  відповідно до рекомендованих режимів.
4.5. Дезінфекцію виробів медичного призначення, у т.ч. поєднану з передстерилізаційним очищенням, можна

проводити механізованим способом в ультразвукових установках у відповідності до рекомендацій виробника цих устано-
вок.

4.6. Для дезінфекції, у т.ч. поєднаної з передстерилізаційним очищенням, дезінфекції високого рівня жорстких і
гнучких ендоскопів і медичних інструментів до них використовують технологію обробки, викладену у відповідних офі-
ційних документах, а також враховують рекомендації виробників ендоскопічного обладнання.

4.7. Обробку ендоскопічного обладнання проводять ручним, механізованим або циркуляційним способом у ема-
льованих, пластмасових ємностях, що закриваються кришками, одразу після ендоскопічних маніпуляцій, не допускаючи
підсушування біологічних забруднень. Після використання ендоскопа та інструментів до нього проводять їх попереднє
очищення розчинами засобу. Видимі забруднення із зовнішніх поверхонь ендоскопа, у т. ч. з об’єктиву, видаляють тка-
нинною (марлевої) серветкою, змоченою у розчині засобу, у напрямку від блока керування до дистального кінця. Клапа-
ни, заглушки знімають з ендоскопа і одразу занурюють ендоскоп (у ендоскопів, що не підлягають повному зануренню – їх
робочих частин, які дозволяється занурювати) у розчин засобу, забезпечуючи контакт всіх поверхонь із засобом. Всі ка-
нали ендоскопа промивають шляхом почергового прокачування розчину і повітря до повного вимивання видимих  забру-
днень згідно з інструкцією з обробки, що надається виробником.

З метою дезінфекції вироби замочують на час експозиції при повному зануренні їх у робочий розчин засобу і за-
повненні ним порожнин і каналів виробів.  Вироби  миють  у  тому  ж  розчині,  де  проводили  замочування,  за допомо-
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гою спеціальних пристосувань до повного очищення всіх каналів. Відмивання ендоскопів та інструментів до них прово-
дять спочатку проточною питною водою протягом 5 хв., а після цього обполіскують дистильованою водою протягом 1 хв.

Дезінфекцію, у т.ч. поєднану з передстерилізаційним очищенням, ендоскопів автоматичним (циркуляційним)
способом здійснюють у відповідності до інструкції , що додається до обладнання для циркуляційної дезінфекції ендоско-
пів.

 4.8. Стоматологічні відтиски, зубопротезні заготовки, зліпки, артикулятори дезінфікують шляхом занурення у
робочий розчин засобу (таблиця 11). Після закінчення дезінфекції промивають проточною водою по 0,5 хв. з кожного
боку, після чого їх підсушують на повітрі.

Вироби лікувального протезування із синтетичних полімерних матеріалів (корсети, апарати, тутора, шини, при-
строї для розробки рухів тощо) великих розмірів двократно, з інтервалом 15 хв., протирають ганчір’ям, що змочене ро-
бочим розчином засобу, із відповідною експозицією. Після закінчення дезінфекції вироби промивають проточною водою.

4.9. Слиновідсмоктуючі системи у стоматологічній практиці дезінфікують, застосовуючи робочий розчин засобу
концентрацією 0,25% або 0,5%, об'ємом 1 л, пропускаючи його через систему установки впродовж 2 хвилин. Потім 0,25%
розчин засобу залишають у системі на час експозиції 20 хвилин, 0,5% розчин - на 10 хвилин. Процедуру здійснюють 1-2
рази на день, у тому числі після закінчення робочої зміни.

4.10. Дезінфекцію, у т.ч. поєднану з передстерилізаційним очищенням, косметичного, перукарського, манікюрно-
го, педікюрного інструментарію проводять способом, описаним у     п.4.1-4.4.

4.11. Для дезінфекції, у тому числі поєднаної з передстерилізаційним очищенням і дезінфекції високого рівня ен-
доскопів, робочі розчини засобу можна застосовувати багаторазово впродовж строку придатності 40 діб, якщо їх зовніш-
ній вигляд не змінився (зміна кольору, помутніння розчину тощо). При перших ознаках зміни зовнішнього вигляду роз-
чин необхідно замінити.

4.12. Контроль якості передстерилізаційного очищення проводять шляхом постановки проби на наявність залиш-
кових кількостей крові згідно з методиками, викладеним в  офіційно діючих методичних документах. Контролю підлягає
1% одночасно оброблених виробів одного найменування (але не менше трьох виробів). При виявленні залишків крові
(позитивна проба) вся група виробів, від якої відбирали вироби для контролю, підлягає повторній обробці до отримання
негативного результату.

5. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ «ДЕЗанідін» ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПОВІТРЯ, СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ І
КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ.

1. Дезінфекцію повітря,  систем вентиляції і кондиціонування проводять за повного їх відключення із залученням
та під керівництвом інженерів з вентиляції.

2. Дезінфекцію повітря проводять за допомогою відповідних установок методом розпилення або туманування ро-
бочого розчину за норми витрат 10мл/м3. Попередньо проводять дезінфекцію поверхонь, приміщення герметизують: за-
чиняють вікна та двері, відключають системи вентиляції. Профілактичну дезінфекцію секцій центральних і побутових
кондиціонерів і загально обмінної вентиляції для штучного охолодження повітря проводять 1 раз на квартал. Дезінфек-
цію повітроводів проводять тільки за епідемічними показами. Дезінфекції підлягають секції центральних і побутових
кондиціонерів, загальнообмінна вентиляція для штучного охолодження повітря, фільтри, радіаторні решітки і накопичу-
вачі конденсату, повітроприймач, повітророзподільники і насадки. Під час обробки особливу увагу звертають на місця
накопичення сторонніх забруднень у щілинах, вузьких і важкодоступних місцях систем вентиляції і кондиціонування по-
вітря. Перед дезінфекцією проводять миття поверхонь мильно-содовим розчином з наступним ретельним змиванням його
водою. Радіаторну батарею, вентиляційну решітку і накопичувач конденсату кондиціонера протирають ганчір’ям, змоче-
ним розчином засобу. Повітряний фільтр промивають у 0,5 % розчині засобу, потім дезінфікують способом занурення в
розчин засобу або замінюють. Вугільний фільтр підлягає заміні. Після дезінфекції об’єкти, піддані обробці, промивають
водопровідною водою, а приміщення провітрюють.

Таблиця 12
Режими дезінфекції виробів медичного призначення розчинами засобу «ДЕЗанідін» при інфекціях бактеріальної

(включаючи туберкульоз), вірусної, грибкової (включаючи кандидози і дерматофітії) етіології

Вид оброблюваних виробів Вид обробки і показання до застосу-
вання

Режими обробки
Концентрація ро-
бочого розчину за

препаратом, %

Експозиція,
хв.

Вироби медичного призначен-ня з
пластмаси, гуми, скла, ме-талів, у
тому числі хірургічні, стоматологічні
інструменти     (у т. ч. що обертають-
ся), стоматологічні матеріали, ін-
струменти до ендоскопів

Дезінфекція:
при інфекціях вірусної та бактеріа-
льної (окрім туберку-льозу) етіології,
кандидозах

0,05
0,1
0,2
0,4

60
30
15
5

при інфекціях вірусної та бактеріа-
льної (включаючи туберкульоз) етіо-
логії, кандидозах, дерматофітіях

0,1
0,2
0,4
0,8

60
30
15
5

Жорсткі та гнучкі
ендоскопи

при інфекціях вірусної та бактеріа-
льної (окрім туберку-льозу) етіології,
кандидозах

0,05
0,1
0,2
0,4

60
30
15
5
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при інфекціях вірусної та бактеріа-
льної (включаючи туберкульоз) етіо-
логії, кандидозах

0,1
0,2
0,4
0,8

60
30
15
5

Таблиця 13
Режими дезінфекції, поєднаної із передстерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (виключаю-
чи ендоскопи та інструменти до них), у тому числі стоматологічних інструментів і матеріалів, ручним і механізо-
ваним в установках ультразвукового очищення способами, розчинами засобу «ДЕЗанідін» при інфекціях бактері-

альної (включаючи туберкульоз), вірусної, грибкової (включаючи кандидози і дерматофітії) етіології

Етапи обробки

Режими обробки
Концентрація робочого

розчину (за препара-
том), %

Температура
робочого роз-

чину, 0С

Час витримки/
обробки, хв.

Замочування виробів при повному зануренні їх у робо-
чий розчин та заповненні ним порожнин і каналів

0,1
0,2
0,4
0,8

Не менше 18

60
30
15
5

Миття кожного виробу у тому ж розчині, в якому прово-
дили замочування, за допомогою йоржа, ватно-
марлевого тампона або тканинної (марлевої) серветки,
каналів - за допомогою шприца або електровідсмоктува-
ча :
· виробів, що мають замкові частини, канали або поро-
жнини;
· виробів, що не мають замкових частин, каналів або
порожнин.

0,1
0,2
0,4
0,8

Не менше 18

1,0

0,5

Обполіскування проточною питною водою (канали - за
допомогою шприца чи електро-відсмоктувача):
· виробів з металів або скла;

· виробів з гум, пластмас.

Не нормується
3,0

5,0
Обполіскування дистильованою водою (канали - за до-
помогою шприца
чи електровідсмоктувача)

Не нормується 0,5

Примітки: на етапі замочування у робочому розчині забезпечується дезінфекція виробів медичного призначення при бактеріальних (включаючи туберкульоз), вірусних і грибкових (кандидози і дер-
матофітії) інфекціях.

Таблиця 14
Режими дезінфекції, поєднаної із передстерилізаційним очищенням, гнучких і жорстких ендоскопів розчинами

засобу «ДЕЗанідін» при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної, грибкової (включаючи кан-
дидози і дерматофітії) етіології

Етапи обробки

Режими обробки
Концентрація робочого

розчину (за препара-
том), %

Температура
робочого роз-

чину, 0С

Час витримки/
обробки, хв.

Замочування* ендоскопів(у не повністю занурюваних
ендоскопів - їх робочих частин, дозволених до занурен-
ня) при повному зануренні в робочий розчин засобу і
заповненні ним порожнин і каналів виробів

0,1
0,2
0,4
0,8

Не менше 18

60
30
15
5
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Миття кожного виробу в тому ж розчині, в якому про-
водили замочування
ГНУЧКІ ЕНДОСКОПИ:

 інструментальний канал очищають щіткою для очи-
щення інструментального каналу;

 внутрішні канали промивають за допомогою шприца
або електровідсмоктувача;

 зовнішню поверхню миють за допомогою тканинної
(марлевої) серветки.

ЖОРСТКІ ЕНДОСКОПИ:
 кожну деталь миють за допомогою йоржа або тка-

нинної (марлевої) серветки;
 канали промивають за допомогою шприца.

Відповідно до концент-
рації розчину, викорис-

таного
на етапі

замочування

Не менше 18

2,0

3,0

1,0

2,0

2,0
Обполіскування проточною питною водою (канали - за
допомогою шприца
чи електровідсмоктувача)

Не нормується 5,0

Обполіскування дистильованою водою (канали - за
допомогою шприца
чи електровідсмоктувача)

Не нормується 1,0

Примітки: на етапі замочування забезпечується дезінфекція ендоскопів при вірусних, бактеріальних (включаючи туберкульоз) інфекціях, кандидозах
Таблиця 15

Режими дезінфекції, поєднаної із передстерилізаційним очищенням, медичних інструментів до гнучких ендоско-
пів ручним і механізованим в установках ультразвукового очищення способами розчинами засобу «ДЕЗанідін»

Етапи обробки

Режими обробки
Концентрація робочо-
го розчину (за препа-

ратом),%

Температура
робочого розчину,

0С

Час витримки/
обробки, хв.

Замочування інструментів при повному зануренні їх у
робочий розчин засобу і заповненні ним внутрішніх
відкритих каналів за допомогою шприца

0,1
0,2
0,4
0,8

Не менше 18

60
30
15
5

Миття кожного інструмента у тому ж розчині, в якому
проводили замочування :
· зовнішню поверхню миють за допомогою щітки або
тканинної(марлевої) серветки;
· внутрішні відкриті канали промивають за допомо-
гою шприца

Відповідно до конце-
нтрації розчину, ви-
користаного на етапі

замочування
Не менше 18

2,0

1,5

Обполіскування проточною водою (канали - за допомогою
шприца чи електровідсмоктувача) Не нормується 5,0

Обполіскування дистильованої водою (канали - за допо-
могою шприца чи електровідсмоктувача) Не нормується 0,5
Примітки: на етапі замочування у робочому розчині забезпечується дезінфекція медичних інструментів до гнучких ендоскопів при бактеріальних (включаючи туберкульоз), вірусних інфекціях і
кандидозах.

6. ЗАСТОСУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ ЗАСОБУ «ДЕЗанідін»  ДЛЯ ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО
ОЧИЩЕННЯ, НЕ ПОЄДНАНОГО З ДЕЗІНФЕКЦІЄЮ, ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА
ІНСТРУМЕНТІВ ДО ЕНДОСКОПІВ, ПОПЕРЕДНЬОГО, ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО І ОСТАТОЧНОГО
ОЧИЩЕННЯ ЕНДОСКОПІВ.

5.1. Передстерилізаційне очищення, не поєднане з дезінфекцією, вказаних виробів проводять після їх дезінфекції
будь-яким зареєстрованим і дозволеним до застосування для цієї мети засобом і обполіскування від залишків цього засо-
бу питною водою відповідно до інструкції по застосуванню цього засобу. Режими передстерилізаційного очищення, не
поєднаного з дезінфекцією, ручним і механізованим в установках ультразвукового очищення будь-якого типу, приведені у
таблиці 15.

5.2. Контроль якості передстерилізаційного очищення проводять шляхом постановки проби на наявність залиш-
кових кількостей крові згідно з методиками, викладеним в  офіційно діючих методичних документах. Контролю підлягає
1% одночасно оброблених виробів одного найменування (але не менше трьох виробів). При виявленні залишків крові
(позитивна проба) вся група виробів, від якої відбирали вироби для контролю, підлягає повторній обробці до отримання
негативного результату.

5.3. Попереднє, передстерилізаційне або остаточне очищення ендоскопів проводять  згідно з методиками, викла-
деним в  офіційно діючих методичних документах та відповідно до режимів, викладених у таблиці 16.

5.4. Робочі розчини засобу для обробки різних об'єктів можна застосовувати багаторазово впродовж їх строку
придатності 40 діб, якщо їх зовнішній вигляд не змінився (зміна кольору, помутніння розчину тощо). При перших озна-
ках зміни зовнішнього вигляду розчин необхідно замінити.
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Таблиця 16
Режими передстерилізаційного очищення, не поєднаного з дезінфекцією, ручним і механізованим в установках
ультразвукового очищення будь-якого типу, виробів медичного призначення  розчинами засобу «ДЕЗанідін»

Етапи очищення

Режим очищення
Концентрація робочо-

го розчину
(за препаратом),%

Температура
робочого розчину,

0С

Час витримки/
обробки, хв.

Замочування при повному зануренні виробів у ро-
бочий розчин засобу і заповненні ним порожнин і
каналів виробів

0,01
0,025
0,05

Не менше 18
30
15
5

Миття кожного виробу у тому ж розчині, в якому
проводили замочування

Відповідно до конце-
нтрації розчину, ви-
користаного на етапі

замочування

Не менше 18 3,0

Обполіскування проточною питною водою (канали -
за допомогою шприца або електровідсмоктувача) Не нормується 4,0
Обполіскування дистильованою водою (канали - за
допомогою шприца чи електровідсмоктувача) Не нормується 1,0

Таблиця 17
Режим остаточного і передстерилізаційного, не поєднаного з дезінфекцією, очищення гнучких і жорстких

ендоскопів розчином засобу «ДЕЗанідін»

Етапи очищення

Режим очищення
Концентрація робочо-

го розчину
(за препаратом),%

Температура
робочого розчину,

0С

Час витримки/
обробки, хв.

Замочування ендоскопів (у не повністю занурюваних ендос-
копів - їх робочих частин, дозволених до занурення) при пов-
ному зануренні в робочий розчин засобу і заповненні ним по-
рожнин і каналів виробів

0,01
0,025
0,05 Не менше 18

30
15
5

Миття кожного ендоскопа у тому ж розчині, в якому
проводили замочування
ГНУЧКІ ЕНДОСКОПИ:

 інструментальний канал очищають щіткою для
очищення інструментального каналу;

 внутрішні канали промивають за допомогою шприца
або електровідсмоктувача;

 зовнішню поверхню миють за допомогою тканинної
(марлевої) серветки.

ЖОРСТКІ ЕНДОСКОПИ:
 кожну деталь миють за допомогою йоржа або тка-

нинної (марлевої) серветки;
 канали промивають за допомогою шприца.

Відповідно до конце-
нтрації розчину, ви-
користаного на етапі

замочування

Не менше 18

2,0

3,0

1,0

2,0

2,0
Обполіскування проточною питною водою (канали - за до-
помогою шприца або електровідсмоктувача) Не нормується 5,0
Обполіскування дистильованою водою (канали - за допомо-
гою шприца чи електровідсмоктувача) Не нормується 1,0

7. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ «ДЕЗанідін» ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І
ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВИСОКОГО РІВНЯ ЕНДОСКОПІВ

5.1. Розчини засобу «ДЕЗанідін» застосовують для стерилізації виробів медичного призначення із різних матері-
алів (металів, пластмаси, гуми, скла), в тому числі хірургічних і стоматологічних інструментів, жорстких і гнучких ендо-
скопів, інструментів до них, а також для дезінфекції високого рівня ендоскопів.

5.2. Перед стерилізацією виробів проводять їх передстерилізаційне очищення будь-яким засобом, який зареєст-
рований в Україні і дозволеним до застосування в лікувально-профілактичних закладах для цієї цілі, в тому числі засо-
бом «ДЕЗанідін», і ополіскуваннявід залишків цього засобу питною водою згідно з інструкцією (методичні вказівки) ізза-
стосування конкретного засобу.

5.3. Стерилізацію ендоскопів і інструментів до них і ДВР ендоскопів проводять з врахуванням вимог санітарно-
епідеміологічних правил «Профілактика інфекційних захворювань при ендоскопічних маніпуляціях».

5.4. Стерилізацію виробів медичного призначення і ДВР розчинами засобу проводять в стерильних емальованих
(без ушкодження емалі) або пластмасових ємностях, що закриваються кришками. Вироби медичного призначення повніс-
тю занурюють в розчин, заповнюючи ним усі канали і порожнини виробів, запобігаючи утворення повітряних пробок.
Роз’ємні вироби занурюють в розчин в розібраному вигляді.
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Інструменти, що мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними в розчині декілька
робочих рухів для покращання проникнення розчину в важкодоступні ділянки виробів в області замка. Товща шару роз-
чину над виробами повинна бути не менше 1 см. Ємності для проведення стерилізації попередньо стерилізують паровим
методом. При проведенні стерилізації і ДВР усі маніпуляції проводять в асептичних умовах.

5.5 Режими стерилізації виробів медичного призначення і ДВР ендоскопів приведені в
таблиці 17.

5.6. Для стерилізації виробів і ДВР ендоскопів розчини засобу можна використовувати багаторазово (не більше
ніж протягом 40 діб), якщо їх зовнішній вигляд не змінився. При перших ознаках зміни зовнішнього вигляду розчину
(зміна кольору, помутніння і ін.) його необхідно замінити до закінчення вказаного терміну. Для запобігання розбавлення
розчинів засобу при використанні в них потрібно занурити тільки вироби, на поверхні і в каналах яких відсутні залишки
вологи.

5.7. Після закінчення стерилізаційної та дезінфекційної витримки вироби виймають із розчину засобу та відми-
вають від його залишків, дотримуючись правил асептики: використовують стерильні ємності з стерильною водою і сте-
рильні інструменти (шприци, корнцанги); роботу проводять, захищаючи руки стерильними рукавичками. При відмиванні
вироби повинні бути повністю занурені в стерильну воду при співвідношенні об’єму води до об’єму, який займають ви-
роби, не менше ніж 3:1. Вироби відмивають поступово в двох водах по 5 хв. в кожній. Крізь канали виробів за допомо-
гою стерильного шприца або електровідсосу пропускають стерильну воду (не менше 20 мл) в кожній ємності, не допус-
каючи попадання пропущеної води в ємність з виробами, які відмиваються. Ємності і воду, які використовують при від-
миванні стерильних виробів від залишків засобу, попередньо стерилізують паровим методом.

5.8. Відмиті від залишків засобу стерильні або продезінфіковані вироби виймають із води і розміщують на сте-
рильній тканині; із їх каналів і порожнин видаляють воду за допомогою стерильного шприца або іншого пристосування і
перекладають вироби в стерильну стерилізаційну коробку, в якій викладена стерильна тканина. Термін зберігання про-
стерилізованих виробів – не більше 3 діб. Простерилізовані (або продезінфіковані) ендоскопи і інструменти до них збері-
гають з врахуванням рекомендацій виробників цих виробів, забезпечуючи умови, які виключають вторинну контаміна-
цію виробів мікроорганізмами.

Стерилізацію проводять при температурі повітря в приміщенні не нижче 200С.
Режим стерилізації виробів медичного призначення приведений у таблиці 17.

Таблиця 18
Режими стерилізації виробів медичного призначення і дезінфекції високого рівня ендоскопів розчинами за-

собу «ДЕЗанідін»

Вироби, що стерилізуються
Концентрація робочого

розчину (за препаратом),
%

Експозиція,
хв.

Спосіб
застосування

Термолабільні вироби з металів, гум на основі натура-
льного та силіконового каучуку, скла, пластмас (вклю-
чаючи вироби, що мають замкові частини, канали або
порожнини) хірургічні, гінекологічні інструменти, сто-
матологічні інструменти і матеріали, жорсткі і гнучкі
ендоскопи (вітчизняного або імпортного виробництва),
інструменти до них, наркозно-дихальна апаратура та
комплектуючі, анестезіологічне устаткування, тощо)

2,0
3,0
4,0
5,0

60
30
15
5

Занурення

Дезінфекція високого рівня ендоскопів (вітчизняного
або імпортного виробництва) при нестерильних ендос-
копічних маніпуляціях

0,5
1,0
2,0
3,0

60
30
15
5

Занурення

6.4. При проведенні стерилізації всі маніпуляції виконують, дотримуючись асептичних умов, використовуючи
стерильні ємності для води, воду і інструменти, а також стерильні рукавички для захисту шкіри рук.

6.5. Після закінчення стерилізації вироби витягають із розчину, видаляючи його з каналів, переносять у стерильну
ємність із стерильною водою для відмивання від залишків засобу.

Відмивання здійснюють шляхом двократного (по 10 хвилин кожне) занурення виробів у воду при співвідношенні
об'єму води до об'єму,  займаного виробами,  не менше чим 3:1. Через канали виробів за допомогою шприца або електро-
відсмоктувача при кожному відмиванні пропускають стерильну воду впродовж 3-5 хв. (не менше 20 см3), не допускаючи
попадання пропущеної води в ємність із виробами, що відмиваються.

Ємності і воду, використані при відмиванні стерильних виробів від залишків засобу, заздалегідь стерилізують па-
ровим методом при температурі 1320С протягом 20 хвилин.

6.6. Відмиті від залишків засобу стерильні вироби витягають з води, поміщають у стерильне простирадло, вида-
ляють за допомогою стерильного шприца або іншого пристосування воду, що залишилася у каналах,  перекладають виро-
би в стерильну стерилізаційну коробку, викладену стерильним простирадлом або в спеціальну шафу для уникнення вто-
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ринної контамінації мікроорганізмами. Строк зберігання простерилізованих виробів не більше трьох діб.
6.7. Аналогічно проводять стерилізацію термолабільних косметологічних, манікюрних, педікюрних інструментів,

інструментів для татуажу, пірсингу тощо.
6.8. Робочі розчини засобу для стерилізації можна застосовувати багаторазово впродовж строку придатності (40

діб), якщо їх зовнішній вигляд не змінився (зміна кольору, помутніння розчину тощо). При перших ознаках зміни зовніш-
нього вигляду розчин необхідно замінити.

7. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
7.1. До роботи із засобом не допускаються особи молодше 18 років, особи з алергічними захворюваннями, чутли-

ві до хімічних речовин.
7.2. При усіх роботах слід уникати попадання засобу в очі та на шкіру.
7.3. Усі роботи із засобом необхідно проводити із захистом шкіри рук гумовими рукавичками.
7.4. Роботи із засобом способом протирання можна проводити у присутності пацієнтів та осіб, не причетних до

проведення заходів із дезінфекції.
7.5. При обробці поверхонь способом зрошування рекомендується використати засоби індивідуального захисту

органів дихання - універсальні респіратори марки РУ-60М або РПГ-67 з патроном марки А, очей - герметичними окуля-
рами, шкіри рук - гумовими рукавичками. Обробку способом зрошування проводять за відсутності пацієнтів або осіб, не
причетних до проведення заходів із дезінфекції.

7.6. Ємності із розчинами засобу при обробці об'єктів способом занурення (замочування) мають бути закриті
кришками.

7.7. Засіб необхідно зберігати окремо від лікарських препаратів, у місцях, недоступних для дітей.
8. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

8.1. При недотриманні запобіжних заходів при роботі способом зрошування можуть виникнути подразнення вер-
хніх дихальних шляхів та очей.

8.2. При появі ознак подразнення органів дихання слід припинити роботу із засобом, потерпілого негайно вивес-
ти на свіже повітря або в інше приміщення. Рот і носоглотку прополоскати водою. За необхідності звернутися до лікаря.

8.3. При випадковому попаданні засобу (концентрату) на шкіру необхідно негайно змити засіб великою кількістю
води, потім змастити шкіру пом'якшувальним кремом.

8.4. При попаданні засобу (концентрату) в очі, необхідно негайно промити очі проточною водою впродовж 10
хвилин. За необхідності звернутися до окуліста.

8.5. При попаданні засобу в шлунок необхідно випити декілька склянок води з 10-20 подрібненими таблетками
активованого вугілля. Шлунок не промивати! Звернутися до лікаря.

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО ЗАСОБУ
9.1. За показниками якості засіб «ДЕЗанідін» повинно відповідати вимогам і нормам, вказаним в таблиці 19.

Таблиця 19

Найменування показника Норма Методи
контролювання

Зовнішній вигляд Прозора рідина світло-жовтого п. 9.3
Запах Слабкий специфічний  п. 9.3
Вміст ЧАС, %, у межах 17,0 ±2% п. 9.4
Вміст полігексаметиленгуанідин гідрохлорид,
%, у межах 5,0 ±2%  п. 9.5

9.2. Відбір проб
Маса представницької проби 300 г. Для контрольної перевірки якості препарату застосовують методи аналізу,

вказані нижче.
9.3. Визначення зовнішнього вигляду і запаху
10 см3 засобу за допомогою піпетки поміщають у чисту пробірку діаметром 14 мм із прозорого нейтрального

скла і розглядають на білому фоні у розсіяному денному світлі. Визначають зовнішній вигляд і колір продукту. Засіб не
повинен мати нерозчинні домішки.

Запах визначають органолептично.
9.4. Визначення сумарної масової частки четвертинних амонійних сполук проводять титрометричним ме-

тодом. Сутність методу полягає у отриманні забарвлених комплексів четвертинних амонійних сполук.
9.4.1. Засоби вимірювання апаратура та реактиви:
- терези лабораторні загального призначення згідно з ГОСТ 24104 2 класу точності з найбільшою межею зва-

жування 200 г;
- бюретка 1-1-2-25-0,1 згідно з ГОСТ 29251;
- колби мірні 2-100-2 згідно з ГОСТ 1770;
- колба Кн-1-250-29/32 згідно з ГОСТ 24336 з шліфованим корком;
- піпетки 4-1-, 2-2-5 згідно з ГОСТ 29227;
- циліндри 1-25-2,1-50-2,1-100-2 згідно з ГОСТ 1770;
- додецилсульфат натрію згідно з чинною нормативною документацією;
- цетілпіpидіній хлорид 1-водний із вмістом основної речовини не менше 99% виробництва фірми «Меркс»

(Німеччина) або реактив аналогічної кваліфікації;
- еозин Н згідно з чинною нормативною документацією;
- метиленовий блакитний згідно з чинною нормативною документацією;
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- кислота оцтова згідно з ГОСТ 61;
- спирт етиловий ректифікований технічний згідно з ГОСТ 18300;
- хлороформ згідно з ГОСТ 20015;
- кислота сірчана згідно з ГОСТ 4204;
- вода дистильована згідно з ГОСТ 6709.
9.4.2. Приготування розчинів
9.4.2.1. Приготування 0,004 н. водного розчину додецилсульфату натрію:
0,115 г додецилсульфату натрію розчиняють у дистильованій воді, в мірній колбі місткістю 100 см3 з дове-

денням об’єму водою до мітки.
 9.4.2.3. Приготування 0,004 н. водного розчину цетилпіридіній хлориду:

0,143 г цетилпіридіній хлориду 1-водного розчиняють у дистильованій воді, в  мірній колбі місткістю 100
см3 з доведенням об’єму водою до мітки.

    9.4.2.4. Приготування змішаного індикатора
Розчин 1: У мірному циліндрі 0,11 г еозин Н розчиняють в 2 см3, додають 0,5 см3 оцтової кислоти, об’єм

доводять етиловим або ізопропіловим спиртом до 40 см3 і перемішують.
Розчин 2: 0,008 г метиленового блакитного розчиняють в 17 см3 води і додають невеликими порціями 3,0

см3 концентрованої сірчаної кислоти, перемішують і охолоджують.
Розчин змішаного індикатора готують змішуванням розчину 1 і розчину 2 в об’ємному співвідношенні 4: 1

в кількостях, необхідних для використання протягом триденного терміну. Отриманий розчин зберігають в склянці з
темного скла не більше 3 днів.

9.4.2.5. Визначення поправочного коефіцієнта розчину додецилсульфату натрію.
Поправочний коефіцієнт визначають двофазним титруванням розчину додецилсульфату натрію 0,004 н ро-

зчином цетилпіридіній хлориду.
До 10 см3 розчину додецилсульфату додають 15 см3 хлороформу, 2 см3 розчину змішаного індикатора і 30

см3 води. Закривають корком і струшують. Вміст колби титрують розчином цетилпіридіній хлориду, інтенсивно
струшуючи в закритій колбі, до переходу синього забарвлення нижнього хлороформного шару у фіолетово-рожеве.

9.4.2.6. Проведення вимірювання Наважку засобу, що аналізується від 0,15 до 0,25 г взяту з точністю до
0,0002 г, кількісно переносять в мірну колбу місткістю 100 см3 і об’єм доводять дистильованою водою до мітки.

У конічну колбу з притертим корком вносять 3 см3 додецилсульфату натрію, додають 15 см3 хлоро-
форму, 2 см3 змішаного індикатору і 30 см3 дистильованої води. Отриману двофазну систему титрують приготова-
ним розчином засобу при збовтуванні в закритій колбі до переходу синього забарвлення нижнього хлороформного
шару у фіолетово-рожеве.

9.4.2.7.Опрацювання результатів
Масову частку ЧАС (Х) у відсотках обчислюють за формулою (1);

                      Х= (0,00181 х V х К х 100) х 100 % / (m x  V1), (1)

де 0,00181 – масса ЧАС, відповідна 1 см3 розчину додецилсульфату натрію концентрації точно С
(С12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н), г;

V  - об’ єм розчину додецилсульфату натрію концентрації, що титрує,
С(С12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.),  дорівнює 5 см3,
К - поправочний коефіціент розчину додецилсульфату натрію концентрації
С (С12H25SO4Na)  = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), дорівнює 1,
100 -  об’єм приготованого розчину засобу,
m -  маса аналізованої проби, г,
V1 – об’єм розчину засобу, витрачений на титрування, см3,

За результат аналізу приймають середнє арифметичне трьох визначень, абсолютна розбіжність між яки-
ми не перевищує розбіжність, що допускається, рівну 1,0%. Відносна сумарна похибка результату аналізу, що допуска-
ється,  ±3% при довірчій імовірності 0,95.

9.5. Визначення сумарної масової частки полігексаметиленгуанідин гідрохлориду
Для кількісного визначення полігексаметиленгуанідин гідрохлориду застосовується метод двофазового титрування

за Ептоном. При цьому одночасно відтитровують четвертинні амонієві сполуки, N,N-біс(3-амінопропіл)-додециламін і полі-
гексаметиленгуанідин гідрохлорид. Титрування проводять за допомогою аніонного стандартного розчину (натрію лаурилсуль-
фату) за додавання суміші із катіонного барвника (дімідіум-бромід) і аніонного барвника (дісульфін блакитний VN 150). Тит-
рування проводять у двофазовій системі (вода і хлороформ). Знаючи концентрацію четвертинних амонієвих сполук (п. 8.2.4) і
N,N-біс(3-амінопропіл)-додециламіну (п. 8.2.5) обчислюють концентрацію полігексаметиленгуанідин гідрохлориду.

9.5.1. Устаткування, матеріали і реактиви
Терези лабораторні загального призначення 2 класу точності з найбільшою межею зважування 200,0 г
Циліндри 3-2-50 за ГОСТ 1770-74 ;Колби мірні 2-2-250, 2-2-500, 2-2-1000 за ГОСТ 1770-74
Бюретка 5-2-25 за ГОСТ 29251-91; Піпетки 2-2-10 за ГОСТ 29169-91 і 2-2-5 за ГОСТ 29227
Склянка для зважування СВ-24/10 за ГОСТ 25336-82;Колби конічні КН-1-250-24/29 ТХС за ГОСТ 25336-82
Натрію лаурилсульфат за сертифікатом виробника (імпортний);Дімідіум-бромід за сертифікатом виробника

(імпортний);Дісульфін блакитний VN 150 за сертифікатом виробника (імпортний);Хлороформ за ГОСТ 20015-88;Спирт
етиловий ректифікований за ГОСТ Р 51652;Кислота сірчана за ГОСТ 14262-78, концентрована;
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Вода дистильована за ГОСТ 6709-72.
9.5.2. Підготовка до аналізу.
9.5.2.1. Приготування 0,005 М  розчину лаурилсульфату натрію
1,442 г висушеного лаурилсульфату натрію (3 години при 50 оС) зважують з точністю до 4 десяткового знака і

розчиняють в 100,0 см3 дистильованої води. Розчин переводять у літрову мірну колбу, доводять об’єм дистильованою
водою до калібрувальної мітки.

9.5.2.2. Приготування розчину  індикатора
500.0 мг дімідіум-броміду точно зважують на аналітичних вагах і розчиняють у 30,0 см3 гарячого 10,0 % за

об’ємом розчину етанолу. Аналогічно розчиняють 250,0 см3 дісульфіну блакитного VN 150. Обидва розчини  переносять
у мірну колбу місткістю 250,0 см3 і розчиняють у 40,0-50,0 см3 дистильованої води, доводять об’єм 10,0 % за  розчином
етанолу до калібрувальної мітки.

9.5.2.3. Приготування кислотного індикаторного розчину
20,0 см3 розчину індикатора переливають у мірну колбу місткістю 500,0 см3, у котру попередньо налито 200,0

см3 дистильованої води. Отриманий таким чином розчин кислотного індикатора потрібно захищати від світла і можна
зберігати не більше 7 днів.

9.5.3. Проведення аналізу
Для проведення аналізу використовують розчин засобу "ДЕЗанідін", приготовлений за п.9.5.2.3.
У  конічну  колбу  з  притертою  пробкою  вносять 10,0 см3 цього розчину, 50,0 см3 хлороформу і 20,0 см3 свіже-

приготовленого розчину кислотного індикатора і проводять титрування 0.005 М розчином лаурилсульфату натрію. Піс-
ля додавання кожної порції лаурилсульфату натрію колбу закривають притертою пробкою і розчин у колбі сильно
струшують. Додавання нової порції титранта проводять тільки після повного розшарування шарів. Титрування прово-
дять до забарвлення хлороформного шару у бузковий колір.

9.5.4. Опрацювання результатів
Масову частку полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (Х3) обчислюють за формулою:

              0,000885 х (VСУМ -VЧАС -VТА) х Р х 100
         Х3=                       _____________________________________,

                                      m

де                             Х1 х m
           VЧАС =             ______________________

                     0,001805 х Р х 100

                                 Х2 х m
           VТА =                ______________________

                      0,000625 х Р х 100
0,000885 - маса полігексаметиленгуанідин гідрохлориду, що відповідає 1,0 см3 розчину лаурилсульфату

натрію концентрації точно C(C12Н25SО4Nа) = 0,005 моль/дм3 , г;
VСУМ - об’єм розчину лаурилсульфату натрію концентрації точно С(С12Н25SО4Nа) = 0,005 моль/дм3, що витра-

чено на титрування четвертинних амонієвих сполук, N,N-біс(3-амінопропіл)-додециламіну і полігексаметиленгуанідин гід-
рохлориду, см3;VЧАС – розрахунковий об’єм розчину лаурилсульфату натрію концентрації точно С(С12Н25SО4Nа)  =
0,005 моль/дм3, що витрачено на титрування четвертинних амонієвих сполук, см3;Х1 – масова частка четвертинних амоніє-
вих сполук, визначена за п. 8.2.4.;VТА - розрахунковий об’єм розчину лаурилсульфату натрію концентрації точно
С(С12Н25SО4Nа) = 0,005 моль/дм3, що витрачено на титрування

N,N-біс(3-амінопропіл)-додециламіну, см3;Х2 - масова частка N,N-біс(3-амінопропіл)-додециламіну, визна-
чена за п. 8.2.5.;Р – кратність розведення аналізуємої проби (25);250 – об’єм приготовленого розчину аналізуємої проби,
см3;15 - V - об’єм розчину аналізуємої проби, що витрачена на титрування, см3;m - маса наважки аналізуємої проби,
г.За результат аналізу приймають середнє арифметичне значень двох паралельних визначень, відносна розбіжність між
якими не повинна перевищувати розбіжність, що допускається, і дорівнює 0,3 мас. %.

Відносна сумарна похибка,  що допускається,  результату аналізу дорівнює ±  5,0  %  за довірчої імовірності
Р=0,95.

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА
10.1. Засіб «ДЕЗанідін» транспортують будь-яким видом транспорту у критих транспортних засобах відповідно

до правил перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту.
10.2. Зберігають засіб в упаковці підприємства-виробника. Температура зберігання від мінус 300С до плюс 350С.

Засіб пожежо- і вибухобезпечний. Засіб необхідно зберігати окремо від лікарських препаратів, у місцях, недоступних для
дітей.

Засіб зберігає свої властивості після заморожування та подальшого відтаювання.
10.3. Гарантійний строк зберігання (строк придатності) засобу - п’ять років з дати виготовлення.
10.4. При прибиранні засобу, що пролився, слід адсорбувати його речовиною, що утримує рідину (пісок, силіка-

гель), а залишки змити великою кількістю води. Не допускати попадання нерозбавленого продукту в стічні/поверхневі
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або підземні води і в каналізацію.
10.5. Засіб  фасують:
-  від 0,001 дм3 до 25  дм3 - у флакони, пляшки, каністри з полімерних матеріалів;
- від 50 дм3 до 200 дм3 – у бочки з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які за-

безпечують збереження продукції.

ДОДАТОК 1
Застосування засобу "ДЕЗанідін" для дезінфекції, очищення, миття та дезодорації сміттєприбирального

обладнання, сміттєвозів, баків для сміття і сміттєзбірників, сміттєпроводів; для знезараження вмісту накопичу-
вальних баків автономних туалетів, що не мають відводу у каналізацію, а також поверхонь у кабінах автономних
туалетів і біотуалетів

1. Для приготування робочих розчинів засобу необхідної концентрації користуються розрахунками, наведеними у
таблиці 19.

Таблиця 20.
Приготування робочих розчинів засобу "ДЕЗанідін"

Концентрація робочого
розчину за препаратом, %

Кількість засобу і води, необхідні для приготування:

10,0 л розчину 100,0 л розчину 1000 л розчину
Засіб Вода Засіб Вода Засіб Вода

1,0
2,0

0,1 л
0,2 л

9,9 л
9,8 л

1,0 л
2,0 л

99,0 л
98,0 л

10,0 л
20,0 л

990,0 л
980,0 л

 2. Робочий розчин засобу може бути приготовлений в окремій ємності, із якої він відбирається для заправки цис-
терн спеціального автотранспорту чи сміттєвозів, або безпосередньо у місцях застосування в баці туалету під час його
заправки, сміттєзбірнику, у баці для сміття.

3. Для приготування робочого розчину необхідну кількість засобу вливають у відміряну кількість водопровідної
води і перемішують. Для зручності приготування розчинів можуть застосовуватись дозуючі системи різних модифікацій.

4. Заправка баків робочим розчином може здійснюватись як вручну, так і за допомогою спеціальних автомашин.
Технологія і спосіб заправки передбачені регламентом обслуговування і технічною документацією для даного типу туале-
тів, сміттєприбирального обладнання.

5. Заповнення відходами не повинно перевищувати 75 % загального об’єму бака-збірника. Для знезараження
вмісту баків-збірників застосовують 1,0 % і 2,0 % розчини засобу. Кількість розчину, що заливається, повинна складати
не менше 1/10 частки робочого об’єму бака-збірника за умови його повного заповнення відходами, тобто співвідношення
робочого розчину і відходів має складати 1:10. За такого співвідношення знезараження відходів після заповнення бака
забезпечується відповідно через 90 і 60 хвилин (необхідна експозиція знезараження). Видалення фекальної маси із баків
здійснюється асенізаційною машиною не раніше, ніж через 90-60 хвилин після внесення 1,0 % або 2,0 % робочого розчи-
ну засобу. Після випорожнення баки промивають водою.

6. При приготуванні робочих розчинів засобу безпосередньо в баці туалету, в залежності від його місткості, у
сміттєзбірнику або у баці для сміття

за умови заповнення ним не більше, ніж на 75 % об’єму бака, за співвідношення робочого розчину до об’єму від-
ходів, як 1:10, користуються розрахунками, наведеними у таблиці 20.

Таблиця 21.
Приготування робочих розчинів засобу "ДЕЗанідін" безпосередньо у

баці туалету
Ємність бака, л Кількість засобу і води, необхідна для приготування

робочого розчину:
Об’єм  робочого роз-
чину, який отримує-

мо, л
1,0 % 2,0 %

Засіб, л Вода, л Засіб, л Вода, л
300,0 0,225 22,275 0,450 22,050 22,50
250,0 0,187 18,563 0,374 18,376 18,75
200,0 0,150 14,850 0,300 14,700 15,00
150,0 0,112 11,138 0,224 11,026 11,25
100,0 0,075 7,425 0,150 7,350 7,50
50,0 0,037 3,713 0,074 3,676 3,75

УВАГА! Категорично забороняється змішувати розчин засобу "ДЕЗанідін" з іншими мийними засобами
7. Зовнішню поверхню баків-збірників, поверхні в кабінах автономних туалетів, баків для сміття обробляють 1,0

% або 2,0 % розчином засобу за допомогою щітки чи ганчір’я або зрошують із розрахунку 100-150 мл/м2 із розпилювача
типу "Квазар". Необхідний час дезінфекції складає відповідно 90 і 60 хвилин.

ДОДАТОК 2
Таблиця 22.

Режими знезараження різних об’єктів, заражених патогенними
мікроорганізмами розчинами засобу "ДЕЗанідін"
22.1. Не спороутворюючі бактерії



 26

№
п/п

Об'єкт знезараження Спосіб
застосування

Концент-рація
роз-чину, %, (за

препаратом)

Екс-
пози-ція,

хв

Норма витрати
засобу

1 Поверхні приміщень (підлога,
стіни, двері), меблі, обладнання,

ро-бочий стіл, індиві-дуальні
шафки тощо, приміщення віва-

рію

Зрошення 0,2 60 300 мл/м2

2 Захисний одяг персона-лу (хала-
ти, шапочки, маски, косинки),

білизна хворих, забруднена ви-
діленнями (мокротиння, сеча,

фекалії) або кров’ю

Замочування з наступ-
ним пранням

1,0 60 5 л/кг сухої білизни

3 Гумові рукавички Занурення 1,0 60 Повне занурення
4 Окуляри, фонендоскоп тощо Занурення 1,0 60 Повне занурення
5 Посуд хворих Занурення з нас-тупним

обполіску-ванням водою
0,5 60 2 л на 1 комп-лект

посуду
6 Рідкі відходи, змивні води Розведення 1,0 60 2 об’єми розчину на

1 об’єм відходів
7 Виділення хворих: мо-кротиння,

фекалії, блю-вотні маси, залиш-
ки їжі

Розведення 1,0 60 2 об’єми розчину на
1 обєм виділень

8 Сеча, рідина після полоскання
зіву

Розведення 0,5 60 2 об’єми розчину на
1 об’єм виділень

9 Посуд з-під виділень хворих
(горщики, під-кладні судна,

сечоприй-мачі), квачі, що вико-
ристовуються для миття посуду
(після знеза-раження зберігають

у спеціальній ємності)

Занурення у розчин з
наступним миттям

1,0 60 Повне занурення

10 Санітарно-технічне обладнання Зрошення 0,5 60 300 мл/м2

11 Прибиральний матеріал, ган-
чір’я

Занурення 1,0 60 Повне занурення

12 Сміття Залити розчином 1,0 60 2 об’єми розчину на
1 об’єм сміття

                                                                                                                                         Таблиця 23.
Спороутворюючі бактерії/ невідомий патогенний об’єкт

№
п/п

Об'єкт знезараження Спосіб
застосування

Концент-рація
роз-чину, %,

(за препа-
ратом)

Екс-
пози-ція,

хв

Норма витрати
засобу

1 Захисний одяг персона-лу (хала-
ти, шапочки, маски, косинки),

білизна хворих, забруднена ви-
діленнями (мокротин-ня, сеча,

фекалії) або кров’ю

Замочування у розчині з
наступним пранням та

полосканням

10,0 120 5 л/кг сухого одягу

2 Гумові рукавички Занурення 8,0 90 Повне занурення
3 Окуляри, фонендоскоп тощо Занурення 8,0 90 Повне занурення
4 Посуд лабораторний (пробірки,

пінцети, колби тощо)
Занурення 6,0 90 Повне занурення

5 Посуд хворих Занурення з наступним
обполіскуванням водою

6,0 120 2 л на 1 комп-лект
посуду

6 Рідкі відходи, змивні води Розведення 10,0 120 2 об’єми розчину на
1 об’єм відходів

7 Виділення хворих (сеча) Розведення 10,0 120 2 об’єми розчину на
1 обєм виділень
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8 Випорожнення, залишки їжі Розведення 10,0 120 2 об’єми розчину на
1 об’єм випорожнень

9 Посуд з-під виділень хворих
(горщики, під-кладні судна,

сечоприймачі)

Занурення у розчин з на-
ступним миттям у гарячій

воді

10,0 120 Повне занурення

10 Прибиральний матеріал, ган-
чір’я

Занурення 12,0 120 Повне занурення

Таблиця 24.
Віруси
№
п/п

Об'єкт знезараження Спосіб
застосування

Концент-
рація роз-

чину, %, (за
препа-ратом)

Екс-
пози-

ція, хв

Норма
витрати засобу

1 Поверхні приміщень (під-лога,
стіни, підвіконня, две-рі), меблі,

обладнання, ро-бочий стіл, індиві-
дуальні шафи тощо, віварій

Протирання або зрошення 0,5 30 200 мл/м2 на зрошен-
ня,

100 мл/м2 на
протирання

2 Захисний одяг персоналу, білизна,
халати, шапочки, маски, косинки),
білизна хворих (натільна, постіль-

на, рушники, носовики) за-
бруднені кров’ю, гноєм, фе-
каліями, мокротинням та ін

Замочування у розчин з
наступним полосканням і

пранням

1,0 30 5 л/кг сухої білизни

3 Гумові рукавички Занурення 1,0 30 Повне занурення
4 Захисні окуляри, фонендоскоп

тощо
Занурення 0,5 20 Повне занурення

5 Посуд лабораторний (чаш-ки
Петрі, пробірки, піпетки тощо)

Занурення у розчин з
наступним промиванням

водою

0,5 30 Повне занурення

6 Посуд хворих Занурення з наступ-ним
промиванням у гарячій
мильній воді, а потім у

питній воді

0,5 30 2 л на 1 комп-лект
посуду

7 Рідкі відходи, змивні води Розведення 1,0 30 2 об’єми розчину на 1
об’єм відходів

8 Виділення хворих (випоро-жнення,
мокротиння, блю-вотні маси),

залишки їжі

Розведення 1,0 30 2 об’єми розчину на 1
обєм виділень

9 Посуд з-під виділень хво-рих
(горщики, підкладні су-на, відра,

баки тощо) квачі

Занурення у розчин з
наступним миттям

1,0 30 Повне занурення

10 Сеча, рідина після полоскання зіву Розведення 1,0 30 2 об’єми розчину на 1
об’єм виділень

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

Протирання або зрошення 0,5 30 200 мл/м2 на зро-
шення,

100 мл/м2 на
протирання

12 Прибиральний матеріал (ганчір’я,
мочалки тощо)

Занурення з наступ-ним
обполіскуванням водою

0,5 60 Повне занурення

13 Сміття Залити розчином 1,0 30 2 об’єми на 1 об’єм
сміття
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	Кількість інгредієнтів (мл), необхідна для приготування розчинів об'ємом:
	засіб
	вода
	засіб
	вода
	Режими дезінфекції розчинами засобу "ДЕЗанідін", повітря, систем вентиляції і кондиціонування повітря
	Концентрація робочого розчину (за препаратом), %





