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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 
 

*ПОВНА НАЗВА ЗАСОБУ. Засіб дезінфекційний «SOAP DEZ, СОУП ДЕЗ» рідке мило (гель), 
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.2-3240613330-001:2020 «Засоби дезінфекційні» 

 

*ВИРОБНИК: ФОП «Слюсарєв М.І. ІПН 3240613330 

 

*СКЛАД ЗАСОБУ. На 100 мл.: активно-діючі речовини: ЧАС (алкілдиметилбензиламоній 

хлорид) - 1% - 1,5%, синтанол ОС-20 4,0 % - 5,0%, ксантанова камедь 0,4% - 0,5%, спирт 

етиловий 1%, D-лімолен (запашка) 0,5%, барвник – за потребою, функціональні добавки, вода 

очищена/демініралізована - до100,0%. 
 

*ФОРМА ВИПУСКУ ТА ФІЗИКО ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. 
Засіб для дезінфекції рук “SOAP DEZ (СОУП ДЕЗ)», готовий до застосування вигляді в’язкої рідни від  

безбарвного до жовтого, помаранчевого кольору, або світло-зеленого кольору з легким запахом 

ароматизатору (найчастіше лимон, або ментол). М’яко очищує та дезінфікує, не подразнює та не сушить 

шкіру, не порушує ліпідний баланс шкіри. 
 

*ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБУ. 
Призначення засобу. Засіб “SOAP DEZ (СОУП ДЕЗ)» призначений для очищення та дезінфекції рук у 

закладах охорони здоров’я (хірургічні, терапевтичні, офтальмологічні, отоларингологічні, 
травматологічні, акушерські, фізіотерапевтичні, психоневрологічні, патологоанатомічні відділення 

закладів охорони здоров’я, профільні інститути, стоматологічні клініки, амбулаторії, центри первинної 
медико санітарної допомоги, реабілітаційні центри, медичні центри різного профілю, медико санітарні  
частини, інфекційні стаціонари, шкірно венерологічні, протитуберкульозні, онкологічні диспансери, 
шпиталі, центри паліативної допомоги, центри з профілактики та боротьби з ВІЛ, центри медико – 

соціальної реабілітації дітей, судово медичні експертизи, об’єкти цивільної оборони, міністерства 

оборони , надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, інші міністерства, служби, відомства, установи 

пенітенціарної системи, митниці та прикордонні служби, ветеринарні клініки; клінічні, біохімічні, 
вірусологічні бактеріологічні та інші профільні лабораторії; станції швидкої медичної допомоги, 
донорські пункти та пункти переливання крові, хоспіси, харчоблоки; автомобілі швидкої та невідкладної 
медичної допомоги; аптеки, аптечні кіоски, аптечні пункти та аптечні склади; санітарно-профілактичні 
заклади; оздоровчі заклади (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, тощо); дитячі дошкільні 
заклади; оздоровчі заклади (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку тощо); дитячі дошкільні 
заклади; учбові заклади різних рівнів акредитації; дитячі будинки та будинки для дітей сиріт; лабораторії 
різних підпорядкувань; підприємства парфумерно-косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної та 

біотехнологічної промисловості; підприємства харчової промисловості, промислові підприємства, 
склади, сховища продуктів харчування, лікарських засобів, предметів гігієни, підприємства 

агропромислового комплексу, харчопереробної промисловості (пекарні, кондитерські фабрики, 
молокозаводи, м’ясопереробні заводи), громадського харчування і торгівлі; заклади готельного та 

ресторанного господарства, торгівельні заклади, басейни аквапарки, сауни, лазні, заклади культури та 

відпочинку (театри, кінотеатри, клуби, стадіони, культурно–розважальні комплекси); усі види 

транспорту (громадський, залізничний морський, річковий, автомобільний, повітряний, метрополітен), 
вокзали, аеропорти тощо; банківські установи та заклади зв’язку, об’єкти комунально побутового 

обслуговування (готелі, кемпінги, перукарні косметологічні клініки та салони, пральні, хімчистки, 
гуртожитки); громадські туалети, біо-туалети тощо; інші об’єкти діяльність яких вимагає проведення 

дезінфікуючих заходів у відповідності до чинних нормативних документів; 
-Для санітарної обробки шкіри пацієнтів та персоналу у закладах охорони здоров’я; 
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 -Для миття шкіри пацієнта підчас підготовки до планового оперативного втручання. 
*СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ. 

Засіб «SOAP DEZ (СОУП ДЕЗ)» виявляє бактерицидні, віруліцидні, антипротозойні, 
фунгіцидні властивості, щодо 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. Протимікробна дія засобу 

пролонгована у часі-не менше 3-х (трьох) годин. 
 

*ТОКСИЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСОБУ. 
Засіб «SOAP DEZ (СОУП ДЕЗ)» за параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 

при нанесенні на шкіру і введенні в шлунок відноситься до 4 класу мало небезпечних речовин, не 

виявляє шкірно – подразнюючих та сенсибілізуючих властивостей при одно та багато разовому 
нанесенні на шкіру; не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів 

(мутагенних, ембріотоксичних, гонаотропних, тератогенних і канцерогенних). 
 

*ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ. 

Засіб «SOAP DEZ (СОУП ДЕЗ)» - готовий до використання засіб, який не потребує приготування і 
розведення. Термін та умови зберігання засобу. Засіб зберігається в оригінальній упаковці виробника, у 

темних прохолодних приміщеннях, не доступних для загального користування. Термін придатності 
засобу 1 рік з дати виготовлення. 

 

*СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ. 
Об’єкти застосування. 
Засіб «SOAP DEZ (СОУП ДЕЗ)» застосовують: 
-для обрки рук хірургічної бригади та медичного персоналу перед використанням антисептику; 
-для гігієнічного миття рук медичного персоналу 
-для гігієнічного миття рук персоналу харчових виробництв, та інших закладів 

- для миття шкірних покривів пацієнтів під час перебування в лікувально профілактичних закладах 

-для гігієнічного миття лежачих пацієнтів для профілактики пролежнів, та усунення неприємного запаху 
-для миття голови лежачих пацієнтів. 

 

*СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Хірургічне миття рук. 3 мл засобу наносять на долоні, та розподіляють по поверхні рук, включаючи 

ліктьові згини. Кисті та передпліччя оброблюють засобом протягом 1 хвилини. Положення кистей рук, та 

передплічь – згідно з рекомендаціями МОЗ. Потім змивають проточною водою, та висушують 
одноразовим рушником. 
Гігієнічне миття рук. На зволожену шкіру рук нанести 3 мл мила, та втирати протягом 30 секунд, після 

чого ретельно змити, та висушити одноразовим рушником. 
Гігієнічне миття шкірних покривів пацієнтів. На індивідуальну мочалку нанести порцію мила, і 
піною, що утворилася обробити шкірні покриви, змити теплою водою за допомогою душу. 
Гігієнічне миття лежачих пацієнтів. На індивідуальну мочалку нанести порцію мила, і піною яка 

утворилася обробити шкірні покриви, та змити теплою водою. 
 *ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ: Використовувати тільки для 

зовнішнього застосування відповідно до призначення та інструкції до застосування. Уникати 

попадання засобу в очі. Не наносити на відкриті рани та слизові оболонки. При випадковому 

розливанні великої кількості засобу забезпечити провітрювання приміщення. Пролитий засіб 
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збирають одноразовою поглинаючою серветкою або іншим матеріалом, що добре поглинає 

рідину. Зберігати засіб окремо від ліків, в місцях недоступних до загального користування. 
 

*ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ: 
При випадковому потраплянні засобу в очі, слід промити їх проточною водою протягом 10-15 хвилин, та 

закапати очну краплі «альбуцид» При випадковому потраплянні засобу в шлунок необхідно дати випити 

потерпілому кілька склянок води. Прийняти 20-30 таблеток активованого вугілля. Негайно звернутися до 
лікаря ! 

 

*ПАКУВАННЯ. Засіб пакують в полімерні каністри 5000 мл, або флакони 1000 мл (з дозатором, або 

без нього). За домовленість асортимент пакування може бути змінений або доповнений. 
 

*УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАСОБУ. Засіб “SOAP DEZ (СОУП ДЕЗ)» транспортують усіма 
видами транспорту, відповідно до правил перевезення вантажів, і гарантують збереження засобу і тари. 

 

*ТЕРМІН, ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Засіб зберігають в оригінальній тарі виробника, в сухих 

складських приміщеннях за температури від +5 до +40 градусів, недоступних до загального 

користування. Термін придатності засобу – 12 місяців з дати виробництва. 
 

*За необхідності чи на вимогу споживачів може змінюватись склад функціональних добавок 

(комплекс по догляду за руками з додаванням пантенолу та інших, пом’якшуючих компонентів,  
включаючи, емоленти, ланолін чи інші; фарбник, гелеутворювач миючі компоненти), що не 

впливають на специфічні (протимікробні) властивості, не погіршують показники токсичності та  

безпечності дезінфекційного засобу. 
 

*МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННИХ ПОКАЗНИКІВ 

Зовнішній вигляд засобів у вигляді рідин визначають візуально на світлі, в пробірці з 

безбарвного скла з внутрішнім діаметром 25-26 мм, згідно з ГОСТ 1770, яка наполовину 

заповнена засобом. Засоби повинні бути без осаду і механічних домішок. Запах засобів 

визначають органолептично за температури (20 ± 2) °С. Використовують стрічку паперу 

розміром 10 мм на 160 мм, яка на 30 мм змочується засобом,що аналізується. 
сВизначення масової частки активно-діючих речовин проводиться у відповідності то ТУ У 20.2- 

3240613330-001:2020 «Засоби дезінфекційні». 

Виробник ФОП «Слюсарєв М.І. ІПН 3240613330 

(м. Полтава, проспект Першотравневий 9) 
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