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Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний «Стериокс» («Зіегіокз») (діюча речовина - надоцтова
кислота 12,0-15,0%)_______________________________________________________________________
виготовлений у відповідності із -______________________________________ ____________________
Код за ДКПП. УКТЗЕД. артикул: 3808 949000_______________________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади охорони здоров’я, промислові
підприємства (в т.ч.
харчопереробної,
фармацевтичної та
парфумерно-косметичної
промисловості), об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства, заклади ресторанного
господарства і торгівлі, спортивно-оздоровчі споруди, транспорт, місця постійного і тимчасового
проживання, тощо________________________________________________________________________
Країна-виробник: компанія «ВаШасЬеші ОШ, Естонія, Маа§і 5, Маапіи, 74114, ЕЕ8ТІ, тел./ф.:
+372-621-46-94, Е-таі1: іпґо@ЬаШасЬеті.ее
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Ь-таїІ, веЬ-сайт)

Заявник експертизи: компанія «ВаИіасЬеті ОІІ», Естонія, Маа§і 5, Маапіи, 74114, ЕЕЗТІ, тел./ф.:
+372-621-46-94, Е-таі1: іпґо@ЬаШасЬеті.ее
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Ь-шаїІ, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що
супроводжує вантаж;______________________________________________________________________
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів об’єкт експертизи - Засіб
дезінфекційний «Стериокс» («Зіегіокз») (діюча речовина - надоцтова кислота 12,0-15,0%) - за
звичайних умов використання за параметрами токсикометрії відповідає помірно небезпечним
речовинам - 3 клас небезпечності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности
труда. Вредньїе вещества. Классификация и общие требования безопасности»; сильний подразник
слизових оболонок очей, шкіри ти верхніх дихальних шляхів; сенсибілізуючими властивостями не
володіє. ГДК в повітрі робочої зони (мг/м3) для кислоти оцтової - 5,0 п, 3 клас небезпечності;
належить до сполук, робота з якими потребує застосування спеціальних засобів захисту рук та
очей; ГДК в атмосферному повітрі населених місць (мг/м3) для кислоти оцтової - 0,2/0,06 (максраз./сер.-зм.) п, 3 клас небезпечності; ОБРВ для перекису водню - 0,02 мг/м3 згідно з «Безопасньїе
уровни содержания вредньїх веществ в окружающей среде», Северодонецьк, 1993.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Умови безпечного
застосування визначаються дотриманням вимог та рекомендацій виробника, правил особистої
гігієни з використанням засобів індивідуального захисту: респіратори РУ-60М-А або РПГ-67А,
окуляри типу ЗН, ПО-2 або ПО-3, рукавиці технічного призначення. Зберігати в оригінальній
упаковці, у місцях, недоступних для дітей, окремо від харчових продуктів. Під час застосування,
транспортування, зберігання дотримуватись вимог у відповідності з інструкціями виробника.
Потребує державної реєстрації в Україні.
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб дезінфекційний
«Стериокс» («§Іепокз») (діюча речовина - надоцтова кислота 12,0-15,0%) відповідає вимогам
діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може
бути використаний в заявленій сфері застосування.
Термін придатності: гарантується виробником____________________
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов’язкове. Висновок не може
бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи
Висновок дійсний: 5 років
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я
людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та
документальному)
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному
санітарно-епідеміологічному контролю на митній території
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього
висновку: виконання умов використання____________________________________________________
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
е-таіі: уік@папи.кіеу.иа;
секретар експертної комісії
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