


дезінфікуючою дією на шкірі протягом 8 годин або до першого миття рук. Функціональні 
добавки зумовлюють виражену місцеву протизапальну та ранозагоюючу дію, пом’ 
якшують та живлять шкіру, забезпечують її зволоження та еластичність, зберігають 
нейтральний рН шкіри.  

1.7. Токсичність та безпечність засобу.  
Засіб “ Тонік антисептичний „ Біоцид плюс” за діючою речовиною згідно з ГОСТ 

12.1.007 при пероральному надходженні та при нанесенні на шкіру відповідає 4 класу 
малонебезпечних речовин.  

Засіб не має шкірно-подразнюючих, шкірно-резорбтивних, кумулятивних, 
мутагенних та канцерогенних властивостей, не виявляє ембріотоксичної, тератогенної та 
алергенної дії. Довгострокове застосування засобу нанесенням на шкіру не впливає на 
картину крові та її біохімічні показники.  

Засіб “ Тонік антисептичний „ Біоцид плюс” екологічно безпечний. 
 

2. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ 
 

2.1. Засіб “ Тонік антисептичний „ Біоцид плюс” являє собою готовий до 
застосування розчин та не підлягає розведенню при використанні.  

2.2. Об’єкти застосування. Засіб “ Тонік антисептичний „ Біоцид плюс” призначений 
для дезінфекції рук перед хірургічним, інвазійним втручанням, дезінфекції шкіри 
операційного та ін’ єкційного полів, ліктьових згинів донорів; для дезінфекції рук 
медичного персоналу до та після діагностичних, терапевтичних, стоматологічних 
процедур, при догляді пацієнтів, після контакту з інфекційними хворими, з біологічними 
рідинами та виділеннями організму, з контамінованими об’ єктами в лікувально-
профілактичних та оздоровчих закладах, в лабораторіях, в дитячих дошкільних, учбових 
закладах, установах соцзабезпечення, аптечній мережі та ін.; для дезінфекції рук персоналу 
об’ єктів комунальних служб, закладів громадського харчування і торгівлі продовольчими 
товарами, банківських установ, всіх видів транспорту; для дезінфекції рук працівників, 
задіяних у технологічних процесах у фармацевтичній, біотехнологічній, косметичній, 
харчовій (молоко-, м’ ясо-, рибопереробній, хлібопекарській, кондитерській, пиво-
безалкогольній, консервній та інш.) промисловостях, підприємств агропромислового 
комплексу та ветеринарного нагляду; для дезінфекції рук персоналу об’ єктів, діяльність 
яких вимагає додержання гігієнічних норм та правил; в зонах надзвичайних ситуацій; при 
догляді за хворими, немовлятами, людьми похилого віку, у побуті. 

2.3. Методи знезараження: 
- дезінфекція рук хірургів та акушерів, оперуючого персоналу: перед застосуванням 

засобу руки та передпліччя протягом 2 хвилин миють теплою проточною водою з 
туалетним милом, ретельно споліскують, потім висушують стерильною марлевою 
серветкою. Засіб наносять на руки у кількості 3 мл та ретельно втирають у шкіру долонь з 
обох сторін, між пальцями, нігті, у шкіру зап’ ястків, передпліччя, підтримуючи шкіру рук 
вологою. Потім на шкіру рук вдруге наносять 3 мл засобу та повторюють процедуру 
обробки до повного висихання засобу на шкірі. Загальний час обробки складає біля 5 
хвилин. Стерильні рукавички одягають на руки після повного висихання засобу на шкірі;  

- дезінфекція шкіри рук: на руки наносять 3 мл засобу та ретельно втирають у шкіру 
рук до повного висихання. Змивання засобу після обробки не потрібне – засіб володіє 
пролонгованими дезінфікуючими властивостями на шкірі до 6 годин або першого миття 
рук;  

- дезінфекція операційного поля пацієнтів: шкіру протирають послідовно двічі 
окремими стерильними марлевими тампонами, які добре змочені засобом. Час експозиції 
після нанесення засобу – 2 хвилини або до повного висихання засобу на шкірі;  

- дезінфекція ін’ єкційного поля пацієнтів: шкіру протирають стерильним ватним 
тампоном, який добре змочений засобом. Час експозиції після нанесення засобу – 1 
хвилина; 
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- дезінфекція ліктьових згинів донорів: шкіру протирають стерильним ватним 
тампоном, який добре змочений засобом. Час експозиції після нанесення засобу – 2 
хвилини або до повного висихання засобу на шкірі;  

- дезінфекція шкіри рук, стоп, шкірних покривів тіла у побуті : наносять 3 мл 
засобу на долоні рук та ретельно втирають до повного висихання. Ватним тампоном, який 
добре змочений засобом, протирають між пальцями ніг та шкіру стопи. Ватним тампоном, 
який добре змочений засобом, протирають ділянку шкіри, що оброблюється. Змивання  
засобу після обробки не потрібне для забезпечення пролонгованої дезінфікуючої дії 
засобу. 

2.4. Для забезпечення зручності використання дезінфекційного засобу “ Тонік 
антисептичний „ Біоцид плюс” рекомендується використовувати дозуючі пристрої. 
 

3. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ 
 

3.1 Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із 
засобом  

Застосування засобу “ Тонік антисептичний „ Біоцид плюс” не потребує 
використання будь-яких засобів індивідуального захисту.  

3.2. Загальні застереження про роботі із засобом. Засіб дезінфекційний “ Тонік 
антисептичний „ Біоцид плюс” призначений тільки для зовнішнього застосування. При 
роботі із засобом необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, не пити, не курити, 
не вживати їжу. Уникати потрапляння засобу на слизові оболонки, в очі.  

3.3 Застережних заходів в умовах застосування засобу для обробки окремих 
об’єктів – не має.  

3.4. Методи утилізації засобу. Засіб біологічно розкладається. Знешкодження засобу 
може бути проведено методом розведення засобу водою з послідуючим зливанням в 
господарсько-виробничу каналізацію  

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

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ 
 

4.1. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні засобом. 
Респіраторне отруєння не можливе, так як засіб нелеткий, інгаляційна токсичність – 
відсутня.  

4.2. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі - необхідно промити очі 
теплою проточною водою протягом 10 -15 хв. При необхідності звернутись до лікаря.  

4.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку.  
При випадковому потраплянні засобу в шлунок необхідно випити кілька склянок 

води або міцного чаю кімнатної температури, після чого - прийняти адсорбенти 
(активоване вугілля). При необхідності звернутися до лікаря. 
 

5. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ 
 

5.1. Пакування засобу. Засіб “ Тонік антисептичний „ Біоцид плюс” поставляється в 
пластикових (поліетиленових) ємностях об’ ємом 0,005; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 
10,0; 20,0 та 50,0 літрів.  

5.2. Умови транспортування засобу. Засіб транспортують залізничним, морським, 
повітряним та автомобільним транспортом за правилами перевезення відповідної категорії 
вантажів. Особливих вимог не потребує. Не рекомендується замерзання засобу.  

5.3. Термін та умови зберігання засобу. Засіб зберігають у маркованій тарі 
виробника окремо від лікарських засобів в місцях, недоступних для дітей, при температурі 
не нижче 00 С. Гарантійний термін зберігання - 2 роки. 
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6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ  
6. 1. Перелік показників, які підлягають визначенню. Перелік показників, які 

підлягають визначенню для оцінки якості засобу, викладено у таблиці: 
 

№ п/п Найменування показника Норма Метод контролю 
1. Зовнішній вигляд, колір, Опалесцентна рідина, з Згідно п. 6.2.1. 

 запах жовтуватим чи коричнева-тим  
  відтінком. Присутній  
  специфічний запах ромашки.  
  Допускається випадання осаду.  
2. Масова частка ПГМГ ГХ, 0,5 + 0,05 Згідно п. 6.2.2. 

 % у засобі       
    

3. Показник концентрації 7,0 + 1,0 Згідно п. 6.2.3. 
 водневих іонів (pH), одн.       

 
6.2. Методи визначення встановлених показників. 
6.2.1. Визначення зовнішнього вигляду - визначають візуально, переглядаючи на 

світлі пробірку з безбарвного скла за ГОСТ 1770-74 внутрішнім діаметром 25-26 мм, яка 
наполовину заповнена засобом. Запах або його відсутність визначають органолептично.  

6.2.2 Методика визначення масової частки полігексаметиленгуанідин 
гідрохлориду (ПГМГ ГХ) в засобі.  

Масова частка ПГМГ ГХ в засобі відповідає кількості сухого залишку 
дезінфекційного засобу „ Гембар” у дослідному зразку, так як наявний у складі засобу 
пропіленгліколь та інші допоміжні компоненти не впливають на кількість сухого залишку. 
За температури випарювання 90-1000С пропіленгліколь переходить з рідкої фази водного 
розчину у газоподібну.  

6.2.2.1.  Апаратура і матеріали: 
- шафа сушильна, що забезпечує температуру нагрівання (120+1) 0С;  
- ваги аналітичні лабораторні згідно з ГОСТ 24104 не нижче 4 класу з найбільшою 

межею зважування до 200 г; 
- термометр ртутний згідно з ГОСТ 28498 з ціною поділки не більше 1 0С;  
- бюкс згідно з ГОСТ 25336 вмістом (40-50) см3. 
6.2.2.2.  Проведення випробування.  
Наважку (1,800-2,200) г засобу вміщують в попередньо висушений і зважений бюкс з 

кришкою та зважують. Бюкс із зразком залишають в сушильній шафі при температурі 
(105-110) 0С до досягнення постійної ваги. Потім бюкс закривають кришкою, 
охолоджують в ексикаторі до кімнатної температури та зважують.  

6.2.2.3.  Обробка результатів. 
Вміст сухого залишку, (Х), в процентах, вираховують за формулою: 

 m 
X = ----------- �х100, 
 m1 

де: m1 – маса наважки засобу до висушування, г; 
m - маса наважки засобу після висушування, г.  
Відносна похибка одиничного визначення + 3,0 % при довірчій ймовірності Р=0,95. 
Масова доля ПГМГ ГХ в засобі відповідає кількості сухого залишку у дослідному  

зразку.  
6.2.3. Визначення показника концентрації водневих іонів (pH) робочих розчинів 

– визначають потенціометричним методом.  
Підготовка рН-метру та електродної системи проводиться згідно інструкції до 

приладу. В якості індикаторного електроду використовують скляний, в якості електрода 
порівняння – хлор срібний електрод. Визначення рН проводять при температурі +25 + 20 
С, в іншому випадку треба внести відповідні виправлення. 
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