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   Антисептичний засіб  «HEND DEZ 

                   (ХЕНД ДЕЗ)» 
 

ТУ У 20.2-3240613330001:2020   

          «Засоби дезінфекційні» 

  

 

  

 

Тип: Засіб антисептичний «HANDDЕZ (ХЕНД ДЕЗ)» спиртовмісний розчин для 

зовнішнього застосування, використовується для гігієнічної антисептики рук в побуті (для 

власного застосування); антисептики в усіх галузях медицини (деконтамінації рук персоналу, 

знезараження місць ін’єкцій, знезараження місць інвазійних медичних маніпуляцій, обробки 

ліктьових згинів донорів); обробки шкіри при догляді за хворими (обробка пролежнів), 

обробка шкіри при догляді за людьми похилого віку (обробка післяопераційних ран, 

діабетичної стопи); для знезараження рук в вогнищах інфекційних захворювань (при 

бактеріальних та вірусних епідеміях і пандеміях що розповсюджуються контактним та 

повітряно-крапельним шляхом); дезінфекції невеликих поверхонь (меблів, столів, кушеток, 

обладнання), деконтамінації виробів медичного призначення без органічних забруднень 

(стоматологічних наконечників, офтальмологічного обладнання, датчиків УЗД, електродів 

ЕКГ, тощо).  

Призначення: Для швидкого знезараження збудників інфекцій з контактним механізмом 

передачі. Збудники кишкової палички, бактерії роду протей, ентерококів, вібріон 

парагемолітичний, стафілокок, ботулінова паличка, дизентерії, сальмонельозу, паратифу, 

черевного тифу, холери, чуми, туберкульозу. Віруси з контактним механізмом передачі  

родів ротавірус, норовірус, астровірус, вірус гепатиту А, герпес. Вірусів, що передаються 

повітряно-крапельним шляхом: аденовірус, грип, парагрип, риновірус, коронавірус, 

респіраторно-сентиціальний вірус. Гриби родів аспергела, пеніцили, кандіди, дерматофіти. 

Бактерій, котрі передаються повітряно-крапельним шляхом: стрептокок, пневмокок, 

менінгокок, гемофільна паличка, легіонела. Має віруліцидні  властивості що до збудників 

парентеральних вірусних гепатитів В, С, ВІЛ-інфекції. Ефективний проти резистентної 

мікрофлори шкіри. Протимікробна дія засобу пролонгована у часі-не менше 3-х (трьох) 

годин. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Зовнішній вигляд  Рідина з запахом спирту та ментолу, прозорого кольору, без осаду 

(допустима опалесценція).  

Спирт етиловий % - 70 

Алкілдиметилбензиламоній хлорид % - 0.1 

Спосіб нанесення   Наносити наливом, обприскуванням, серветкою чи будь-яким 

іншим зручним способом.  

Густина (кг/л)  0,88  
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Зберігання: Зберігати в герметичній тарі виробника, за температури від 0 до +30*C 

В місці що не доступне для дітей та сторонніх осіб. Оберігати від прямих променів сонця. 

Термін придатності 3 роки від дати виготовлення. 

Тара: 5 літрів    

 

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ  

Засіб наносять на шкіру рук від кінчиків пальців до ліктьових згинів, і рівномірно 

розподіляють. Після повного висихання – засіб не змивають. При обробці поверхонь методом 

зрошення – засіб не змивають.  

Безпека: Засіб леткий, вогненебезпечний, при довгому контакті з засобом - подразнює органи 

дихання. Тільки для зовнішнього застосування. Персонал що допускається для роботи з засобом 

– повинен ознайомитися з інструкцією що до застосування засобу. При потраплянні засобу в очі 

– промити великою кількістю води, звернутись до лікаря.  

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА   

Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.  

 

У специфікації описані типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних 

випробувань, і практики. Якість продукту відповідає вимогам ТУ У 20.2-3240613330001:2020  

«Засоби дезінфекційні» 

Виробник має право без посереднього сповіщення вносити зміні в склад продукту для його 

вдосконалення. Придатність продукту для конкретної мети споживач має визначати самостійно. 

Виробник не може контролювати усі умови використання продукту, тому відповідальність за 

безпечність використання продукту несе споживач. 

 

Тел./факс (0532) 56-02-11; 0972870440  

Виробничі потужності 0532 Полтава вул. Ювілейна 14  

nikslyusaryev@gmail.com  
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