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ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ 
ВІДПОВІДАЛЬНО, ДОСТОВІРНО, КОМПЕТЕНТНО! 

Ми раді вітати на сторінках каталогу ТОВ «Інтердез» наших постійних, а також 
майбутніх партнерів - всіх тих, для кого ефективне виконання дезінфекційно- 
стерилізаційних заходів в закладах охорони здоров'я є відповідально усвідомленою 
виробничою необхідністю, яка забезпечує інфекційну безпеку пацієнтів і персоналу. 

ТОВ «Інтердез» - це команда кваліфікованих фахівців, об'єднаних прагненням 
досягти максимальної ефективності у галузі інфекційного контролю. 

Власне виробництво та співпраця з відомими зарубіжними виробниками дає 
можливість ТОВ «Інтердез» пропонувати користувачам найсучасніші дезінфекційні, 
антисептичні, мийні засоби та іншу продукцію для ефективної профілактики 
інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги, оптимальну за 
показниками «ефективність- безпечність- якість- ціна». 

Ми пропонуємо широкий вибір перевірених практикою ефективних і безпечних 
дезінфекційних, мийних засобів та антисептиків, які успішно застосовуються в 
медицині, харчопереробній, фармацевтичній, мікробіологічній промисловості, 
побутовому обслуговуванні, спортивно-оздоровчих закладах, на транспорті, об'єктах 
комунального господарства, в громадських та житлових будівлях тощо. Асортимент 
продукції, здатний забезпечити потреби будь-якого користувача і включає широкий 
вибір дезінфекційних засобів на основі діючих речовин з різних хімічних груп або їх 
сінергічної комбінації, з різною препаративною формою (рідкі концентрати, гранули, 
таблетки та готові до застосування засоби), в різних формах упакування (т.ч. спрей, 
пляшки з дозатором або з помпою для дозування, каністри). 

Фахівці ТОВ «Інтердез» мають практичний досвід у дезінфекційній справі і суміжних 
галузях, орієнтовані на індивідуальний підхід до потреб кожного користувача, 
встановлення з ним довірчих довготривалих відносин, максимальне забезпечення 
необхідною інформацією, за необхідності проводиться навчання та консультації 
персоналу. 

ТОВ «Інтердез» має мережу представництв в найбільших регіонах Україні, і запрошує 
до взаємовигідного співробітництва. 

ТОВ «Інтердез» 
04107, Україна, м. Київ, вуn. Нагірна, 27-А 

теnJфакс: (044) 206-01-50/51/52 
e-mail: info@interdez.com.ua

www.interdez.com.ua

https://uk.interdez.com.ua/prod-category/disinfection-dezinficiruyushie-sredstva
https://uk.interdez.com.ua/prod-category/antiseptiki-antisepticheskie-sredstva
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(ДНІ ф Е КТ (аналог засобу Дезефект)

ЧЕТВЕРТИННІ 

АМОНІЄВІ СПОЛУКИ 

Ефективний і безпечний рідкий концентрований дезінфекційний засіб з високими миючими і 
дезодоруючими властивостями для дезінфекції, передстерилізаційної очистки, поточних і 
генеральних прибирань. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

комплекс ЧАС (9,0%) в поєднанні з синерrічно діючими активуючими 
добавками, ПАР, регулятор рН, комплексоутворювач, інгібітор корозії, 
ароматизатор , барвник 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактериqидна (грам+ та грам-бактерії, включаючи кишкову і
синьоrніину палички, ацинетобактер

J 
протей, стафілокок, 

стрептокок, клебсіелу, збудників rніино-септичних внутрішньо
лікарняних інфекцій, холери, туберкульозу, леrіонельозу); 

• віруліцидна [поліо-, рота-, ентеро-, аденовіруси, збудники
гепатитів А, В, С, СНІД, грипу, герпесу та ін.);

• фунгіцидна (патоrенн, гриби роду Кандида, Трихофітон, а також 
плісняві гриби);

• спороцидна.

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

САНІФ�К1 
p11,l)FES$ort,1,1. 

•дезінфекція+ПСО за ОАИН етап виробів медичного призначення ручним і механізованим способом 
!ультра-звукова обробка): жорсткі і гнучкі ендоскопи; увесь спектр хірургічних, стоматологічних
,нструментів і інших; стоматологічні відтиски, зубопротезні заготовки, слиновідсоси, артикулятори; 

•дез,нфекція: наркоз_но-ди�альна anaparypa, кувези, медична апаратура і обладнання, поверхні в 
прим,щеннях

,., 
т_верд, мебл�, транспортн, за�_о_би; посуд, бtлизна, пр�дмети догляду хворих, 

прибиральнии ,нвентар; системи вентиляц11 , кондиц,онування пов,тря; шкаралупа харчових яєць. 

ПЕРЕВАГИ: 

• високі р,езінфекційні, мийні і дезодоруючі властивості, можливість багаторазового використання 
розчин,в; 

• можливість використання первинно нагрітих робочих розчинів;
• не фіксує органічні забруднення; 
• легко змивається, не залишає плям та патьоків;
• безпечність застосування, можливість використання у присутності пацієнтів;
• лужний рН засобу (10,5±1,5)

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

Збудники 
Бактерії 
Віруси, в т.ч. роІіо 
Туберкульоз 
Дерматомікози 

ФАСУВАННЯ: 

• "саше" 23 мл; 
•Флакон/ дозатор 1 л;
•каністра 5 л;
•каністра 10 л;
•каністра 20 л 

ПоверхнІ 

0,4% -120 хв., 0,6% - 60 хв., 0,8% - зо хв. 
2,3% - 60 хв. 

2 3% - 120 хв. З 8% - 60 хв. 
2 3%-180 хв. 

() І 1-f TE Р D Е 3 Виробництво ТОВ "Інтердез"

Вироби медичного призначення 
о 8% - sо·с-зо хв. 2 з% - зо хв. 

2 3%- ЗО хв. 
2 з% -120 хв. 2 З%- so·c-60 хв. з В% - 60 хв. 

2 3% -120 хв. З 8% - 60 хв. 
ПСО+дезінфекція: 2,3% - 60 хв. 

з 
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(ДН І KQ Н (аналог засобу Дезекон)
ЧЕТВЕРТИННІ 

АМОНІЄВІ СПОЛУКИ 

Рідкий концентрований дезінфекційний засіб з властивостями професійного мийного засобу 
для дезінфекції, передстерилізаційної очистки, поточної дезінфекції та генеральних 
прибирань. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

комплекс чотирьох ЧАС (5,5%) і синергічна діючі допоміжні компоненти 
(в т.ч. мийний, ароматизатор I барвник). 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактерицидна (включаючи збудників туберкульозу (заdб тестовано на 
М.tеггае), Campylobacter jejuni, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter 
aerogenes, Enterobacter сІоасае, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium 
(Vancomycin resistant), Е.соІі (Antibiotic resistant), Е.соІі 0157:Н7, КІеЬsіеІІа 
pneumoniae, КІеЬsіеІІа pneumoniae (Antibiotic resistant), L.monocytogenes, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Р. aeruginosa, P.aeruginosa (Antibiotic 
resistant), S.choleraesuis, S.typhi, Senratia marcescens Sh.dysenteriae, 
Sh.tlexneri, Sh.sonnei, S.aureus, MRSA, S.epidenmidis (дntibюtic resistant), 
Streptococcus pyogenes); 
• віруліцидна (включаючи віруси гепатитів В, С, ВІЛ, герпесу, грипу, рота-,
корона-, хантавірусів, вірусу «пташиного» грипу H5Nl); 
• фунгіцидна (щодо збудників кандидозів та дерматомікозів, а також 
пліснявих грибів Aspergillus niger); 
При підвищенні температури розчинів іх антимікробна і мийна активність 
збільшуються. Розчини кімнатної температури в концентрації 1,5% 
володіють спороцидною дією при експозиції 5 годин, а попередньо 
підігрIті до 50°С при експозиції ЗО хвилин (тест на B.Subtilis в споровій формі). 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• • 

-

��!о_� 
�7'"--:s.==-= 

�:== 

• дезінфекція: шланги і приєднувальні елементи наркозно-дихальної апаратури, кувези, головки ультразвукових 
апаратів, ме,щ,�чна апаратура і обладнання, поверхнI в приміщеннях, тверді мебл� транспортні засоби; 
лабораторнии, сто�овий по�д, білизна, предмети догляду хворих, прибиральнии інвентар; медичні відходи;
системи вентиляцII 1 кондицюнування повIтря; 
• дезінфекція+ПСО за один етап виробів медичного призначення ручним і механізованим способом: стоматологічні 
іf!струментиJ в т. ч. такі, що обертають�я; хірурsічни�, г1некС?_логічний, стом31тологічний інстр�ментарій; сто�2тологічні
вIдтиски, зуооnротезнI заготовки; манIкюрнии, пед�кюрнии, перукарськии, косметологIчнии IнструментарIи. 
ПЕРЕВАГИ: 

• поєднання дезінфекційної, вираженої мийної і дезодоруючої дії;
• можливість багаторазового використання робочих розчинів;
• відсутність фіксуючої дії на органічні забруднення;
• легко змивається, не залишає плям та патьоків;
• відсутність пошкоджуючої дії на матеріали об'єктів обробки;
• безпечність для користувач� в, можливість застосування у присутності пацієнтів;
• зручність дозування, точність приготування робочих розчинів;
• лужний рН засобу (12,4±0,5).
ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

36уДНИІОІ 

Бактеріі 

Віруси 

Дерматомікози,
кандидози 
Плісняві гриби, у т.ч. спори 

ФАСУВАННЯ: 

•"саше" 15 мл· 
•Флакон/ доза�ор 1 л;
•каністра 5 л;

4 

ПОІІеРJОІІ Вироби медичного призначення 

О 4% • 60 хв. О 8% · зо хв. 1 5% • 10 хв. 1 5% -10 хв. ( в т.ч. віруси) 
- респіратосні інфекції: 1,0% - 10 хв. - респіратосні інфекції: 1,0% · 10 хв.
- гепатити і С: 1,5% · 10 хв. - гепатити і С: 1,5% - 10 хв. 
- ВІЛ: 1,0% • 10 хв. - ВІЛ: 1,0%- 10 хв.

1,5%- ЗО хв. 
1 5%- ЗО хв. 

1,5%-бОхв. 
1,5%- lОхв. 

5,0% 

() І Н ТЕР D Е 3 Виробництво ТОВ ··1нтердез·· 
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САНІМАКС (аналог засобу Максисан\

ЧЕТВЕРТИННІ 

АМОНІЄВІ СПОЛУКИ 

Рідкий висококонцентрований засіб для дезінфекції, передстерилізаційної очистки, 
поточних і генеральних прибирань. 
СКЛАД ЗАСОБУ: 

сучасний комплекс чотирьох ЧАС (не менше 50,0%) і допоміжні
компоненти (до 100,0%). 
СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна (вкл. збудників туберкульозу \туберкулоцидна дія 
досліджена на тест-штамі Mycobacterium terrae , Listeria monocytogenes, 
Р. aeruginosa, S.aureus, MRSA, Salm. enteritidis, Salm.choleraesui5iSh.dysenteriae, 
Klebsiella pneumoniae, Usteria monocyto�enes, Enterococcus тaecium 
Vancomyc1n Resistзnt, Yersinia enterocolitica); 
• віруліцидна (включаючи збудників rепати:rів В, С, СНІДу, герпесу, грипу,
«пташиного» грипу, рота-, корона-, полиов1рус1в та 1н.); 
• фунrі4идна (включаючи збудників кандидозів і дерматомікозів, а також 
плісняв� гриби); 
• спороцидна. 
При застосуванні робочих розчинів підвищеної температури (SО'С
початкова температура розчину, яка не підтримується в процесі обробки)
їх антимікробна активність значно посилюється. 
ПРИЗНАЧЕННЯ: 

1 в••••,....-

1 w�.и.i-
t: 

J :·imilt':�i�': � 
;::і:'11-----

• дезінфекція+ПСО за один етап виробів медичного призначення ручним і механізованим способом: 
-ендоскопи гнучкі та жорсткі; 
- увесь спектр хірургічних інструментів, стоматологічні, у т.ч. ендодонтичні; 
- шланги, маски, трубки і приєднувальні елементи наркозно-дихальної апаратури;
- манікюрний, педікюрний, перукарський інструментарій. 

• дезінфекція: 
- поверхні приміщень, медична апаратура і обладнання, санітарний транспорт; 
- вироби медичного призначення з металу, скла, пластмас, гуми, стоматолопчні відбитки, зубопротезні заготовки; 
- посуд в т.ч. лабораторний, предмети для миття посуду, білизна, предмети догляду хворих, прибиральний інвентар; 
- знезараження вироб1в медичного призначення одноразового використання перед утилізацією. 
ПЕРЕВАГИ: 

• поєднання дезінфекційної, мийної і дезодоруючої діі 
• висока ефективність розчинів при низьких концентраціях
• можливість багаторазового використання розчинів 
• можливість використання первинно нагрітих розчинів 
• відсутність фіксуючої дії 
• не пошкоджує об'єкти обробки 
• нейтральнии рН засобу і розчинів 
• ,qобре змивається з оброблених поверхонь, не залишає плям і нальоту 
• безпечний для користувачів, дозволений до застосування в присутності пацієнтів
• надзвичайно економічний, низькі концентраціі і норми витрати робочого розчину (з lл засобу можливо

приготувати до 2500 л робочого розчину). 
ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

Збудники Поверхні Вироби медичного призначення 

Бактерії О 05%-60хв.- О 075%-ЗОхв.- О 15%-10 хв. О 15% - 10 хв. 
Віруси, в т.ч.: - гепатити В і С: О 17% - 10 хв. 

-респіраторні і вІл: 0,09% -10 хв. 
- гепатити В і С: О 17% - 10 хв. 
-респіраторні і вrл: 0,09%-10 хв. 

Дерматомікози О 15% -60 хв. О 15% -60 хв. 
Плісняві гриби 0,15% - дати розчину висохнути 
Профілактична дезінфекція О,05%-60хв.; 0,075%- ЗОхв.; 0,15%-10 хв. псо�ез�н�екція� в т.ч. �н�оскопів:

0,17 50-С 30 хв., 0,25% хв. 

ФАСУВАННЯ: 

• «саше)) 17 мл;
• флакон/дозатор lл.

() 11-fTEPDEЗ ВиробництвоТОВ"Інтердез" 5 
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ДЕЗЕКОН ОМ 
ЗАСОБИ 

КОМПОЗИЦІЙНІ 

Ефективний високоекономічний рідкий концентрований дезінфекційний засіб на основі 
композиції ЧАС, ам1н1в, бігуанідів для дезінфекції і дезінфекції, поєднаної з 
передстерилізаційною очисткою. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 
дидецилдиметиламоніум хлорид- 9,0%, амінопропилдодецилпропандіамін -
5,0!'°.L полігексаметиленбіrуанід гідрохлорид - 0,98%, допоміжні компоненти 
(суµ<рактант, комплексонат, барвник, ароматизатор, регулятор рН). 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактерицидна (вкл. P.aeruginosa, S.aureus); 
• туберкулоцидна* (туберкулоцидна дія досліджена на тест-штамі 
Mycobacterium terrae); 
• віруліци11на (вкл. поліовіруси, збудники гепатитів А, В, С, СНіД, грипу всіх 
ТИПІВ та ІН.); 
• фунгіцидна (вкл. патогенні гриби родів Кандида, Трихофітон і A.niger). 

ПРИЗНАЧЕННЯ:

• дезінфекція: шланги і приєднувальні елементи наркозно-дихальної апаратури, кувези, головки ультразвукових 
апаратів, аспірацій ні системи стоматологічних установок� мед.ичне облае,нання, холодильне обладнання, поверхні в 
приміщеннях, тверді меблі, транспортні засоби; столовии; лабораторнии посуд, посуд з-під ВИJ!,ілень, білизна, 
предмети р.оrляду за хворими, санітарно-технічне і бальнеолопчне обладнання, прибиральнии інвентар; медичні 
вIдходи: вIдпрацьовані вироби медичного призначення одноразового використання перед утилізацією {В т.ч. ватні 
кульки, тампони, серветки, шприци); 
• дезінфекція +ПСО за один етап виробів медичного призначення ручним і механізованим способом: ендоскопи, 
стоматологічні інструменти, в �.ч. т�кt, �о. обертаються_;_стома_тологіч�і від�иски, з�бопротезні заг.отовки, . • 
слиновIдсоси, артикулятори; хIрурrIчнии IнструментарIи; манIкюрнии, педIкюрнии, перукарськии, косметологIчнии 
інструментарій тощо. 

ПЕРЕВАГИ: 
• не містить альдегідів, фосфатів, летких та екологічно небезпечних компонентів; 
• поєднання дезінфекціиноі, мийної і дезодоруючоі діі· 
• ефективність при високому білковому навантаженні (при обробці сильно забруднених об'єктів);
• можливість експрес-дезінфекції - 5 хвилин ( в т.ч. проти вірусів гепатитів В і С, СНІД);
• можливість багаторазового використання робочих розчинів;
• відсутність фіксуючої дії; 
• легко змивається не залишає плям та патьоків;
• не пошкоджує об'єкти обробки;
• безпечність для користувачів, можливість застосування у ПРИС'(ТІ!Ості пацієнтів;
• засіб може бути ефективно використаний у системі ротації дез1нфекційних засобів;
• надзвичайно економічний, низькі концентрації і норми витрати робочого розчину (з lл засобу можливо 

приготувати до Z000 л робочого розчину). 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ:

Збудники 
Бактеріі 

Віруси 

Туберкульоз 
Дерматомікози 
Профілактична дезінфекція 

ФАСУВАННЯ: 
•флакон/ дозатор 1 л; 
•саше 20 мл.

ПоеерюtІ 

О 05% -60 хв. О 3% - 15 хв. О 5% -5 хв. 
гепатити В I С, ВІЛ: 
0,5%-60 хв.; 1,0% -5 хв. 
0,5%-60 хв.; 1,0%-ЗОхв. 

о, 75%-60 хв. 
0,02% -60 хв.; 0,05%-15 хв.; 0,4% -5 хв. 

Виробник: компанія "Baltiachemi 0U" І Естонія) 

б ае;ВАLТІАСНЕМІ 

Вироби медичного призначення 
О 05% -60 хв.· О 3% - 15 хв.· 1 0% - 5 хв. 

0,5%-60 хв.; 1,0%-30 хв. 
О,75%-60 хв. 

ПСО+дезінфекція: 0,5% -60 хв. 

https://uk.interdez.com.ua/product/dezinficiruyuschee-sredstvo-desekon-om-baltiachemi-kiev


ФАН 
ЗАСОБИ 

КОМПОЗИЦІЙНІ 

Багатофункціональний рідкий концентрований засіб з посиленою чистильною і мийною дією 
для професійної дезінфекції, миття, очищення, щоденних і генеральних прибирань та 
санітарної обробки. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 
дидецилдиметиламоній хлорид - не меньше 5%, допоміжні 
компоненти (в т.ч. ПАР, суміш органічної та неорганічної кислот). 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактерицидна (вкл. S.aureus, P.aeruginosa. Е.соІі, Enterococcus hirae,
збудників туберкульозу); 
• в1руліцидна (віруси гепатитів А, В, СНІД, респіраторних інфекцій); 
• фунгіцидна (Кандида, дерматофіти і цвілеві гриби, у т.ч. у споровіи формі). 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

•дезінфекція+ миття та очищення за один етап ручним і механізованим способом: 
- лабораторного посуду;
-санітарно-технічного обладнання (ванни, душові кабіни, піддони, гідромасажні ванни, раковини);
-предметів догляду за хворими· 
-поверхонь транспортних засобів. 

• дезінфекція:
-поверхонь приміщень, твердих меблів, медичного обладнання;
-столового посуду, спец. одягу та білизни, прибирального інвентарю·
-гумових килимюв, капців та �ншого інвентарю душових, басейнів, обхідних доріжок басейнів;
-сміттєпроводів, сміттєвих баків, контейнерів.

ПЕРЕВАГИ: 
• є одночасно чистильним, миючим і дезінфікуючим засобом;
• вір.мінна миюча, емульгуюча та знежирююча дія; 
• ефективно видаляє сечовий камінь, іржу, вапняний наліт, жир, брудо-сольові відкладення, кров, сліди гуми; 
• ідеальний засіб для використання у жорсткій воді; 
• зберігає антимікробні властивості при сильному забрудненні оброблювальних об'єктів; 
• легко змиваmся не залишає плям та патьоків; 
• обробленим поверхням надає блиск;
• можливість використання засобу як у вигляді робочих розчинів так і концентрату; 
• безпечність для об'єктів обробки і людей. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

Збудники ПоеерІСНІ Вироби медичного призначення 
Бактерії 10%-30 хв. 
Віруси, в т.ч.rепатитів В, С 1,0%-зо хв. 
Гриби роду Кандида 0,3% -60 хв.; 0,4% -ЗО хв.; 0,5% -5 хв. 10%- зо хв. 

Гриби роду Трихофітон 
5,0%-60 хв. 6,0%-60 хв. 

Концентрат -2 хв. 

ФАСУВАННЯ: 
• флакон lл;
• каністра 10л.

Виробник: компанія ·вaltiachemi ou• (Естонія! 
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ДЕЗЕКОНОМ 
ЗАСОБИ 

КОМПОЗИЦІЙНІ 

Дезеконом (концентрат) - fІезінфекційний засіб виробництва ТОВ «Інтердез» за рецептурою 
компанії «Baltiachemi OU» (Естонія). Високоефективний економічний дезінфекційнии засіб на 
основі композиції четвертинної амонієвої сполуки, третинного аміну і бігуаніду. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

активно діючі речовини: дидецилАиметиламоніум хлорид - 9 0%, 
амінопропилдодецилпропандіам1н - 5,0%, полігексаметиленбігуанід 
гідрохлорид - 0,98%, допоміжні компоненти: неіоногенна ПАР, 
комплексонат, регулятор рН, барвник, ароматизатор, вода. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактерицидна (у т.ч. проти збудників 1\'беркульозу•, P.aeruginosa, S.aureus).
*туберкулоцидна дія досліджена на тест-культурі Mycobacterium tеггае,
що відповідає вимогам ДСТУ EN 14348:2014); 
• віруліцидна (проти оболонкових і безоболонкових вірусів, у т.ч. 
корона вірусів, збуд.ників поліомієліту, гепатитів всіх типів, СНІД, грипу всіх
ТИПІВ, герпесу та ІН,); 
• фунгіцидна (патогенні гриби-збудники кандидозів, дерматомікозів і 
аспергільозів). 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• • 

• Дезінфекція медичних виробів (хірургічних інструментів, наркозно-дихальної апаратури, кувезів, датчиків апаратів 
УЗД та ін.), медичного, холодильного і технологічного обладнання, поверхонь приміщень, твердих меблів, 
транспортних засобів; столовий і лаборатоений посуд, білизна, предмети догляду хворих, сан1тарно-технічне і
бальнеологічне обладнання, прибиральнии інвентар тощо; 
• Дезінфекція+ПСО за один етап медичних виробів ручним і механізованим способом: стоматологічні інструменти, 
� т.ч. такі, що обертают�ся; С)'ОМат�логічні відтиски, зубопротез_ні заготовки, слиновідсоси, артикулятори; х1рургічні 
1нструменти; ман1кюрн1, пед�кюрн1

1 
перукарсью, косметолог1чн1 Інструменти тощо; 

• Знезараження медичних відход1в: відпрацьовані медичні вироби одноразового використання перед утилізацією,
текстильні відходи (в т.ч. ватні кульки, тампони, серветки, шприци). 

ПЕРЕВАГИ: 

• не містить альІJеrідів,_фосфатів, лет!(ИХ та екологіч_но __ небезпечних компонентів;
• поєднання дез1нфекц�ино1, миино11 дезодоруючо1 д11· 
• ефективність при високому білковому навантаженні (при обробці сильно забруднених об'єктів);
• можливість дезінфекції при скорочен1 експозиції 5 хв. і експрес-дезінфекції при експозиції ЗО секунд (в т.ч. проти 
бактерій, вірус1в гепатитів В і С, збудників кандидозів одночасно); 
• можливість багаторазового використання робочих розчинів; 
• відсутність фіксуючоі дії, легко змивається, не залишає плям та патьоків; 
• не ПОШКОджУЄ об' єкти обробки; 
• безпечність для користувачів, можливість застосування у присvrності пацієнтів; 
• може бути використаний у системі ротації дезінфекційних засобів. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

36уднмкм ПоеерхнІ Вироби медичного призначення 
Бактерії О,05%-60хв.; 0,3%-15 хв.; 0,5%-5 хв. О 5%-60хв. · О 3%-15 хв.· 1 0% - 5 хв. 
Віруси гепатити В і С, ВІЛ: О,5%-60хв.; 1,0%-5 хв. гепатити В і С, ВІЛ: 0,5%-60 хв.; 1,0%-5 хв 
Туберкульоз (режим по M.terrae) 1,5%/3,0% - 120 хв./ 60хв. 1 5% І 3 0% - 120 хв. / 60хв. 
Дерматомікози о, 75% - 60 хв. о, 75% - 60 хв. 
Профілактична дезінфекція О,02%-60хв.; О,05%-15хв.; 0,4%-5 хв. 
Очищення і експрес-дезінфекція - Бактерії (грам+ і rрам-)

5 
ві�си (у т.ч. віруси гепатитів В і С, ВІЛ, корона вірус та ін.)

(експрес-дезінtкція) - ,О -30 секунfо; 
- ��еркульоз ( ycobacterium tubercu osis, Mycobacterium terraeJ, ентеrовірусні 
ін екції (в т.ч. поліовірус, гепатити А, Ета ін.), дерматомікози - ,0%-1 хв. 

ФАСУВАННЯ: 
• флакон/ дозатор lл. 

8 О J Н ТЕР D Е 3 Виробництво ТОВ "Інтердез· 
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ДЕЗЕКОНОМ 5% розчин
ЗАСОБИ 

КОМПОЗИЦІЙНІ 

Дезеконом (5% розчин) - дезінфекційний засіб виробництва ТОВ «Інтердез» за рецептурою 
компанії «Baltiachemi OU» (Естонія). Готовий до використання препарат у формі 5% розчину 
засобу «Дезеконом» (концентрат). Композиція на основі 3-х активно діючих речовин: 
четвертинна амонієва сполука, третинний амін і бігуанід. Зручний для очищення і швидкої 
дезінфекції. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

діючі речовини: дидецилдиметиламоніум хлорид, амінопропил
додецилпропандіамін, полігексаметиленбігуанід гідрохлорид (сумарно 
0,75%), допоміжні компоненти (неіоногенна ПАР, комплексонат, регулятор 
рН, барвник, ароматизатор, вода підготовлена). 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна (у т.ч. проти збудників туберкульозу*, P.aeruginosa, S.aureus).
*туберкулоцидна дія досліджена на тест-культурі Mycobacterium terrae, що 
вщпов[дає вимогам ДСТУ EN 14348:20141: 
• в1рулщидна (проти оболонкових і безоболонкових вірусів, у т.ч. збудників 
поліомієліту, гепатитів всіх типів, СНІДу, грипу всіх типів, герпесу та ін.); 
• фунгіцидн� (патогенні гриби-збудники кандидозів, дерматом1козів, і 
асперrильоз1в). 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

�•он•�
--.. 

,.., .. _ ,_ .. ,1-• 

• Очищення і експрес-дезінфекція поверхонь медичних виробів (наркозно-дихальна апаратура, кувези, датчики
апаратів УЗД та ін.), медичного, холодильного і технологічного обладнання, приміщень, твердих меблів, 
транспортних засобів; предметів догляду хворих, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю
тощо. 

ПЕРЕВАГИ: • 
• не містить альдегідів,_фосфатівd ле_т_ких та еколоrіч_но_небезпечних компонентів; 
• поєднання дез1нфекц�инщ миино1 1 дезодоруючо1 д11·
• ефективність при високому білковому навантаженні (при обробці сильно забруднених об'єктів):
• можливість швидкої дезінфекціі при експрес-дезінфекціі при експозиції ЗО секунд (у т.ч. проти бактерій, вірусів 
гепатитів і збудників кандидозів одночасно); при туберкульозі - 5 хв.; 
• можливість багаторазового використання робочих розчинів;
• відсутність фіксуючої діі, легко змивається, не залишає плям і патьоків;
• не пошко,gжує об' єкти обробки;
• без.печнии для користувачів, �ожливіст.ь дезінфекujї у при_І:}'ТНОсті паІ,Іієнтів;
• зас1б може бути використании у систем� ротац�1 дез1нфекц1иних засоб1в. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

Збудними Експозиція 
Бактеріі (rрам+ і грам-), віруси (у т.ч. віруси гепатитів В і С, ВІЛ, ЗО секунд коронавірус та ін.) (експрес-дезінфекція) 
Туберкульоз (Mycobacterium tuЬerculosis, Mycobacterium terrae) 
ентеровірусн1 інфекції (в т.ч. поnіовірус, гепатити А, Ета ін.), 
дерматомікози 

15 хвилин 

ФАСУВАННЯ: 

• флакон з розпилювачем 0,5 л;

• флакон з розпилювачем 1 л.
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ДЕЗЕКОНОМ (серветки} 
ЗАСОБИ 

КОМПОЗИЦІЙНІ 

Дезеконом (серветки) - дезінфекційний засіб виробництва ТОВ «Інтердез» за рецептурою 
компанії «Baltiachemi OU» (Естонія). Готові до використання серветки з щільного міцного 
нетканого безворсового матеріалу спанлейс, просочені 5% розчином засобу «Дезеконом», 
призначені для очищення і швидкої дезінфекції поверхонь. Рулон розділений перфорацією 
на 100 серветок розміром 15 см х 20 см. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

композиція на основі 3-х активно діючих речовин: 
дидецилдиметиламоніум хлорид амінопропил-додецилпропандіамін, 
пол1гексаметиленбігуанід гідрохлорид {сумарно 0,75%), допоміжн1 
компоненти (неіоногенна ПАР, комплексонат, регулятор рН, барвник, 
ароматизатор, вода підготовлена). 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактерицидна (у т.ч. проти P.aeruginosa, 5.aureus, MRSA);
• туберкулоц

�
на тест на Mycobacterium terrae відповідає вимогам ДСГУ 

EN 14348:2014 ; 
• віруліцидна у т.ч. віруси поліомієліту, гепатитів А, В, С, СНЩ, герпесу,
SARS, рота-, норо-, адено-, коронавіруси

'т
віруси грипу всіх типів та ін.);

• фунг1цидна (у т.ч. гриби род1в Candida, ricliophyton, Aspergillum). 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

Очищення і експрес-дезінфекція поверхонь: 
• медичних виробів, апаратури І обладнання (у т.ч. наркозно-дихальної та УЗД-апаратури, кювезів, клавіатур,
сенсорних екрані� крісел, освітлювач1в, кушеток тощо), предметів догляду за хворими та ін. (у т.ч. чутливих до дії
спиртів) в інфекціиних вогнищах, медичних та дитячих закладах та ін.;
• поєднання дезінфекції, очищення та дезодорування при поточних та генеральних прибираннях;
• дез1нфекція перукарського і косметологічного інвентарю, інструментів, приладдя і обладнання;
• профілактична дезінфекція на підприємствах, в медичних, спортивно-оздоровчих закладах, на транспорті,
в громадських установах, підприємствах HoReCa, в побуті тощо. 

ПЕРЕВАГИ: 

• не містить альдегідів, фосфатів, летких та екологічно небезпечних компонентів;
• поєднання дезінфекціиноі, мийної і дезодоруючоі дії·
• ефективність при високому білковому навантаженн1 (для обробки сильно забруднених об'єктів); 
• можлив!сть експрес-дезінфекціі при експозиції ЗО секунд (у т.ч. проти бактеріи, вірусів гепатитів і збудників
кандидоз1в одночасноJ;
• відсутність фіксуюча� діі, не потребує змивання;
• не пошко8ЖУЄ об'єкти обробки, у т.ч. чутливі до спиртів пластмаси;
• безnечнии для користувачів, можливість дезінфекц1і у присутності пацієнтів.

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ЗАСТОСУВАННЯ: 

36уднІ8ОІ Експозиція 
Бактерії (грам+ і грам-), віруси (у т.ч. віруси гепатитів В і С, ВІЛ, грипу всіх ЗО секунд типів, адено-, корона вірус та ін.) (експрес-дезінфекція) 
Збудники туберкульозу {Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium terrae), 15 секунд 
детмаромІкозів, ентеровірусних інфекцій (в т.ч. поліомієліт, гепатити А тощо) 

ФАСУВАННЯ: 

• Пластиковий контейнер з серветками в рулоні №100.
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СОЛІЗИМ 
окисник 

З ЕНЗИМНИМ КОМПЛЕКСОМ 

Високоефективний, безпечний, універсальний засіб на основі комплексу 3-х ензимів в формі 
порошку для передстерилізаційної очистки, дезінфекції, профілактичних і генеральних прибирань. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

тетраацетилетилендіамін, перкарбонат натрію, ензимний комплекс 
(протеаза, ліпаза, амілаза) поверхнево-активні речовини, 
комплексоутворювач, інгі�ітор корозії. Активно діюча антимікробна 
речовина в розчинах засобу - надоцтова кислота 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

•бактерицидна (в т.ч. Е.соІі, S.aureus (у т.ч. MRSA), P.aeruginosa, 
Enterococcus hігае); 

• туберкулоци�на (в т.ч. M.tuberculosis і M.terrae)·
• в1руліцидна !� т.ч. збудники вірусів гепатитів А, В, С, СНІД, грипу всіх 

типів, SARS (' атипова пневмон1я"), адено-, ентеро-, в т.ч. поліомієліт, 
корона-, рота-, рино-, респіраторно-синтиціальноі інфекції); 

• фунгіцидна (в т.ч. збудники кандидозів, дерматомікозів, плісняві 
гриби (в т.ч. А niger)); 

• спор_оцидна (в т.ч. проти спор B.subtilis, C.botulinum, C.perfringens, 
C.diffic1Іe, A.n1ger). 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

И•І!tЮ❖І 
��� 

·---

�=�-
---

1kg 

•ПСО (не поєднане з дезінфекцією) виробів медичного призначення, (включаючи ендоскопи), наркозно
дихальної апаратури ручним і механізованим способом;

•дезінфекція+ПСО за один етап ручним і механізованим способом: ендоскопи гнучкі та жорсткі; вироби 
мед.ичного_призн�чення (в т.ч. хірургіч_ні, с!оматологічні);_�аркозно-дихальна апаратура; перукарський, 
пед!кюрнии, ман1кюрнии, косметолог1чнии 1нструментар1и; 

•дез1нфекція (без ПСО): ендоскопи і медичні інструменти до них; ВМП, в т.ч. інструменти, наркозно
дихальна, реанімаційна, анестезіологічна апаратура; аспіраційні системи стоматологічних установок, 
стоматологічні відтиски, зубопротезні заготовки, стоматологічні матеріали; посуд (лабораторний, 
аптечний, столовий), білизна, предмети догляду хворих; поверхні приміщень, тверді меблі, медична 
апаратура; санітарно-технічне обладнання, прибиральний матеріал; 

•профілактична дезінфекція і генеральне прибирання.

ПЕРЕВАГИ:

• економічність низька концентрація робочих розчинів (від 0,15%); 
• швидка дезінфекція і ПСО ВМП - 5 хв., в т.ч. проти вірусів гепатитів В,С, СНІД; 
• ефективний проти біоплівок, висока миюча, емульгуюча, знежирююча дія; 
• не фіксує забруднення, видаляє плями [ в т.ч. кров та інші біологічні речовини); 
• не пошкоджує матеріали об'єктів обробки ( в т.ч. ендоскопи і НДА), відсутність корозійної діі; 
• відбілює текстильні матеріали без зниження іх міцності; 
• можливість багаторазового використання розчинів; 
• легко змивається, не залишає плям та патьоків; 
• екологічність і безпечність застосування; 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

36удиМІОІ Поеер»tІ Вироби медичного призначення 
БактерfІ 0,5%-Sхв. 0,5% -Sxe. 
Віруси • респіраторні, гепатити В, С, ВІЛ 0,5%-Sхв. О,5%-5хв. 

• роІіо 10%-бОхв. 10%-бОхв. 
Туберкульоз 0,5%-15 хв. 0,5%-15хв. 
Дерматомікози І кандидози О,5%-5хв. О,5%-5хе. 
Сnори 2,0%-бОхв. 2,0%-бОхв. 

Профі113КТМЧН3 дезінфекція %15%-60 хв.; 
,25%-lSxв. 

ПСОІ-дезінфекція: 0,5% -5 хв (бактеfІіі, віруси, гриби) 
і 15 хв. (бактерії, віруси, туберкульоз, гриби) 

ФАСУВАННЯ: 

• банка 1,0 кг з мірною ложкою.

Виробник: компанія "Baltiachemi 0U" (Естонія)
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СОЛІОКС окисники 

Дезінфекційний засіб високого рівня для дезінфекції, «холодної» стерилізації, дезінфекції 
високого рівня та дезінфекції, поєднаної з передстерилізаційним очищенням. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 
перкарбонат натрію, тетраацетилетилендіамін, комплексоутворювач, 
сурфактант, інгібітор корозії, регулятор рН. Активно діюча речовина в 
розчинах засобу - надоцтова кислота. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна (у т.ч. проти S.aureus, P.aeruginosa, Enterococcus hirae);
• туберкулоцидна (у т.ч. проти Mycobacterium tuberculosis і 
Mycobacterium terrae); 
• віруліцидна (у т.ч. проти збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, грипу
всіх типів, пара грипу, SARS («атипова пневмонія>>), аденовірусної, 
еН'!'еровірусної (в т.ч. поліомієліт), коронавірусноі, ротавірусної інфекції 
та ІНШИХ); 
• фунгіцидна (у т.ч. проти грибів роду Candida, збудників дерматомікозів, 
ПЛІСНЯВИХ rри61в A.n1ger); 
• спороцидна (у т.ч. проти спор B.subtilis, B.cereus та A.niger).

ПРИЗНАЧЕННЯ:

SOLI _S 
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• дезінфекція високого рівня (ДВР) і «холодна)) стерилізація: гнучкі та жорстких ендоскопи, хірургічні,
стоматологічні (в т.ч. ендотонтичних) інструменти, наркозно- дихальна апаратура;

• дезінфекція+ПtО за один етап: гнучкі та жорсткі ендоскопи; реанімаційна, наркозно-дихальна апаратура; увесь
спектр хірургічних інструментів (вкп. мікрохірургічні, офтальмологічні, анестезіологічні); стоматолог1чні відтиски,
зуб<;троте�ні заготовки; перукарський, педікюрний, манікюрний, косметологічний інструментарій;

• дез1нфекц1я:
-медичні інструменти та інші вироби медичного призначення;
- посуд (лабораторний, аптечнии, столовий), білизна, предмети догляду хворих;
• поверхні приміщень, медичне обладнання та апаратура (вкл. реанімаційну, наркозно-дихальну, кувези, рентген
апарати, УЗД, МРТ обладнання, аспіраційні системи стоматологічних tстановок) тощо;

• знезараження медичних відходів: відпрацьований перев'язувальнии матеріал, біологічні рідини ( в т.ч. кров,
сироватка, мокротиння ін.), ВМП одноразового використання.

ПЕРЕВАГИ:
• швидка стерилізація (10 хвилин і 15 хвилин);
• не містить альдегідів;
• відсутність фіксуючої дії;
• відмінні миючі властивості; 
• можливість багаторазового використання розчинів для дезінфекціі, ДВР і стерилізаціі;
• легко змивається, не залишає плям та патьоків;
• економічний, низька вартість робочого розчину;
• екологічність і безпечність застосування; 
• безпечність для користувачів, можливість застосування розчинів у присутності пацієнтів. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ:

36уДНИІОІ ПоеерхнІ Вироби медичного призиаченнн 
Бактерії 0,175% -15хв.; 0,088% · 60 хв. 0,175% / 0,088% · 15хв. /60 хв. 
Віруси роІіо -1,75% -15хв.; 0,88% -60 хв. роІіо-, гепатити В І С, ВІЛ: 1,75% -15хв. 

гепатити В і С, ВІЛ -0,175% -15хв. 0,88% · 60 хв. 
Туберкульоз 1, 75%-15хв.; 0,88% - 60 хв. 1,75% / 0,88% · 15хв. / 60хв. 
Дерматомікози 0,175% - 15 хв. 0,175% -15 хв. 
Плісняві rриби, у т.ч. спори 0,175% -15 хв. 0,175% -15 хв. 

ДВР -1,0% -6u хв. 
0,088% • 15хв.; 0,066% • 60 хв. стеgипізація -1, 75%-15 хв.· 1,0%-120 хв.· 2 0%-10 хв 

ПС +дезінфекція: 1, 75% -15 хв.; 0,88% - 60 хв 

ФАСУВАННЯ: 

• банка 1 кг з мірною ложкою.

Виробник: компанія "Baltiachemi OU" (Естонія] 
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СТЕРИСИЛ окисники 

Готовий до застосування дезінфекційний засіб для «холодної» стерилізації, дезінфекції 
високого рівня (ДВР) і дез1нфекції виробів медичного призначення (ВМП), 1нструментів, 
швидкої дезінфекції поверхонь медичного обладнання, включаючи вироби з матеріалів, 
чутливих до дії спиртів. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

стабілізована суміш перекису водню (не менше 1,0%), надоцтової кислоти 
(не менше 0,08%) (діючі речовини) і допоміжних речовин (оцтова кислота, 
стабілізатор, інгібітор корозії, ароматизатор, барвник, вода). 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна (грам+ и грам- бактерії);
• туберкулоци.вна (засіб тестовано на штамі М. Теггае);
• СПОР!)�ИАНа (B.cereus, B.subtilis, B.anthrads (збудник сибірки), СІ. sporogenes, 
СІ. d1fficileJ; 
• віруліцидна (поліо-, аденовірус, віруси гепатитів А, В, С, ВІЛ, грипу всіх 
типів, параrрипу, герпесу, респіраторно-о1нцитиального вірусу, коронавіруdв, 
nоксавірусів, включаючи вірус натуральної віспи); 
• Ф'lнrіцидна (в т.ч. проти грибів родів Кандида, Трихофітон і пліснявих
грибів A.niger). 
Антимікробна активність засобу досліджена у відповідності з
європейськими стандартами: EN 1275:2005 EN 1276:2009 EN 14561:2006, 
EN 14348:2005, EN 14349:2007, EN 13624:2003, EN 14562:2006, EN 14563:2008, 
EN 13697:2002 (Е), EN 14476:2005, EN 13727:2003, EN 13704:2004. 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 
• ДВР і «холодна» стерилізація гнучких і жорстких ендоскопів, хірургічних, стоматологічних (в т.ч. ендодонтичних)
інструментів, деталей реанімаційної, наркозно-дихальної апаратури, ендокавітальні датчики УЗД тощо; 
• дез1нфекц1я: апарати УЗД, МРТ (датчики, рукоятки, клавіатура апаратів, в т.ч. виготовлених з матеріалів, чутливих
до дії спиртів; аспіраційні системи, в т.ч. стоматологічних установок; інкубаторів (кувезів); медичні відходи; 
• швидка дезінфекція поверхонь - 30 сек (медичне обладнання, прилади, апарати (вкл. рентген-апарати тощо).
ПЕРЕВАГИ:

• поставляється готовим до застосування, що виключає ймовірність помилок персоналу при приготуванні розчинів у
відповідальних сферах (стерилізація і ДВР ВМП та інших інвазивних інструментів); 

• засіб готовий до застосування без активації чи попереднього використання активаторів; 
• не має фіксуючої дії на органічні речовини; 
• легко змивається, після висихання не залишає плям і патьоків, в ряді випадків допускається не змивати;
• не пошкоджує вироби з нержавіючої сталі, міді і її сплавів, алюмінію і його сплавів, гуми, пластичних мас (в т.ч.

чутливі до щї спиртів); 
• корозійна д1я на вироби з чорних металів порівнянна з корозійною дією водопровідної води; 
• не порушує 11ухомосrі замкових частин медичних інструментів; 
• можливість багаторазового застосування засобу для дезінфекціі,сrерилізації та ДВР медичних виробів до ЗО діб; 
• не містить альдегіди, екологічно безпечний, біологічно розкладається.

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІ-1:

Збудники Поверхні Вироби медичного призначення 

Бактерії ЗО сек. ЗО сек. 
Віруси ЗО сек. ЗО сек. 
Туберкульоз 15 хв. 15 хв. 
Плісняві rриби, спори СІ. sporogenes, Cl.difficile 15хв. 15 хв. 
Спори B.cereus, B.subtilis, в_ anthracis ЗО хв. ЗО хв. 
Дерматомікози з хв. з хв. 

ДВР-15 хв; 
СтерилізаЦІя - 60 хв. 

ФАСУВАННЯ: 
• флакон lл;
• каністра 5л;
• серветки (розміром 200х150 мм) з безворсового нетканого матеріалу у рулоні в пластиковому контейнері - 100 шт.

Виробник: компанія "Baltiachemi OU" (Естонія) 
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СОЛІКЛОР гранули ХЛОРАІ<ТИВНІ 

Ефективний, зручний, універсальний, економічний дезінфекційний засіб у формі гранул для 
дезінфекції, передстерилізаційної очистки, миття, профілактичних, поточних і генеральних 
прибирань. 
СКЛАД ЗАСОБУ: 
діюча речовина. - д.ихлоризоціану_рат натрію (30% та 45% за ак!_ивн,им 
хлором), допомIжнI компоненти tПАР, регулятор рН, антикорозIинии 
компонент, наповнювач). 
СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактерицидна (грам-, грам+ бактерії, в т.ч. S.aureus, метицилінрезистентний 
стафілокок (MRSA), P.aeruginosa, збудники дизентерії, сальмонельозу,
паратифу, черевного тифу� холери, чуми, туляремії, спороутворюючі
мікроорганізми роду Bac111us і ін.); 
• туберкулоцидна (засіб тестовано на М. tеггае АТСС 15755);
• в1руліцидна [в т.ч. збудники гепатитів А, В, С, ВІЛ- інфекції, герпесу, 
грипу всIх типів, парагрипу, SARS («атипова пневмонія»), вIруси Коксаки, 
ЕСНО, аденовірусної, ентеровірусної (в т.ч. поліомієліт), корона вірусної, 
респіраторно-синтиціальної, ріновірусноі, ротавірусної інфекції, 
цитомегаловіруси); 
• фунгіцидна (в т.ч. збудники кандидозів, дерматомікозів, плісняві гриби,
в т.ч. A.niger в споровіи формі);
• овоцидна (цисти і ооцисти найпростіших, яйця й личинки гельмінтів). 
ПРИЗНАЧЕННЯ:
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• дезінфекція: виробів медичного призначення (в т.ч. одноразового використання), посуду (лабораторного, аптечного, 
столового), білизни, предметів догляду за хворими, гумових килимків; медичних рукавичок, контейнерів для забору 
крові і утилізації; поверхонь в приміщеннях, медичноі апаратури, санітарно-технічного обладнання, санітарного 
транспорту; поверхонь виробничих і допоміжних приміщень, технологічного обладнання, тари, посуду, інвентарю,
засобів для миття посуду харчоблоків; Медичні відходи: відпрацьовані вироби медичного призначення одноразового 
використання перед утилізацією (в т.ч. ватні кульки, тампони, серветки, шприци);, 
• дезінфекція+ПСО за один етап: вироби медичного призначення, лабораторнии посуд, інструментарій;
• проведення генеральних прибирань;
• дезінвазія: поверхні приміщень, лабораторного обладнання, посуду і відходів;
• знезараження б1олоrічних виділень, медичних відходів;
• боротьба з пліснявою.

ПЕРЕВАГИ:
• добре розчиняється у воді;
• високі миючі, емуль�ючі, диспергуючі, змочувальні властивості;
• ефективно видаляє б1лкові, жировI, механічнI забруднення, залишки крові, лікарських засобів; 
• відсутність фіксуючої дії; 
• можливість багаторазового використання розчинів; 
• можливість використання для прання і відбілювання білизни;
• легко змивається не залишає плям та нальоту;
• ефективний у знищенні плісняви; 
• дозволений до застосування в присутності пацієнтів; 
• можливість використання індикаторних тест-смужок для контролю вмісту активно-діючих речовин в засобів і

робочих розчинах. 
ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ:

ЗбуДНИІОІ Поверхні Вироби медичного призначення 
Бактерії О,01%-90хв.; О,015%-60хв. 0,06% - 60хв.; 0,1% - ЗО хв. 

0,03%-ЗОхв.; 0,06%-lSxв. 
Віруси, в .ч. роІіо 0,01 %-90хв.; О,015%-60хв. 

0,03%-ЗОхв.; 0,06%-lSxв. 
роІіо-, гепатити В і С, ВІЛ та ін. 
о,06% І 0,1% - 90 хв./ 60 хв. 

Туберкульоз 0,06% - 60хв.; 0,1% - ЗО хв. 0,06% - 60 хв.; 0,1% - 30 хв. 

Дерматомікози 0,06% - 60хв.; 0,1% - ЗО хв" 0,1% - 60 хв.; 0,2% - ЗО хв. 
Плісняві rриби, у т.ч. спори 0,1-0,2% - 60-30 хв. ПСО+дезінфекція: 0,06% - 60 хв. 

Примітка: концентрація розчинів у відсотках(%) за активним хлором. 
ФАСУВАННЯ: 

• банка lкг (з мірною ложкою).

Виробник: компанія ·вaltiachemi OU" !Естонія] 
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СОЛІКЛОР таблетки ХЛОРАКТИВНІ 

Ефективний, зручний універсальний, економічний дезінфекційний засіб у формі 
швидкорозчинних таблеток для дезінфекції, профілактичних, поточних і генеральних 
прибирань. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

діюча речовина • дихлоризоціанурат натрію (80-85%) і допоміжні компоненти• 
адипінова кислота і карбонат натрію (15-20% сумарно); вміст активного 
хлору в 1 таблетці не менше 1,5 r. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна (грам-, грам+ бактерії, в т.ч. S.aureus, мультирезістентний
стафілокок (MRSA), P.aeruginosa, збудники дизентерї1, сальмонельозу,
паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії, спороутворюючі 
мікроорганізми ро�у Bacillus і ін., збудники внутрішньол1карняних інфекцій); 
• туберкулоцмдна (засобу досліджено на М. terrae);
• в1руліцидна (в т.ч. збудники гепатитів А, В1 f� ВІЛ· інфекції, герпесу, грипу
всіх типів, пара грипу, ((Пташиного» грипу, SАК> (((атипова пневмонія»}, 
віруси Ко�саки, _ЕСНО, . аденовірусноі, �нтеро�ірусно_ї (в т.ч:. поліомієліт), .. �с

і
она.: в1русно1, респ_1раторно-синтиЦІальнщ р1нов1руснщ рота-в1русно1 

1н екl.\11, цюомеrалов1руси); 
• унrщидна (в т.ч. збудники кандидозів, дерматомікозів, плісняві гриби,
в т.ч. A.niger в споровіи формі};
• овоцидна (цисти і ооцисти найпростіших, яйця й личинки гельмінтів}.

ПРИЗНАЧЕННЯ:
• дезінфекція: виробів медичного призначення (в т.ч. одноразового використання), посуду (лабораторного, аптечного, 
столового}, білизни, предметів догляду за хворими, гумових килимків; медичних рукавичок, контейнерів для забору крові і
утилізації; поверхонь в приміщеннях, медичноі апаратури, санітарно-технічного обладнання, санітарного транспорту; 
поверхонь виробничих і допоміжних приміщень, технологічного обладнання, тари, посуду, інвентарю, засобів для миття
посуду харчоблок�в; 
• дез1нфекція+ПСО за один етап: вироби медичного призначення, лабораторний посуд, інструментарій; 
• проведення генеральних прибирань;
• дезінвазія: поверхні приміщень, лабораторного обладнання, посуду і відходів; 
• знезараження б1олоrічних виділень, медичних відходів; 
• боротьба з пліснявою.
ПЕРЕВАГИ:

• швидка розчинність у воді;
• поєднання �езінфекційної і мийної дії, відсутніст� фіксуючої дії;
• можлив1сть багаторазового використання розчин1в;
• можливість використання для прання і відбілювання білизни;
• легко змивається не залишає плям та нальоту;
• ефективний у знищенні плісняви;
• дозволений до застосування в присутності пацієнтів;
• можливість використання індикаторних тест-смужок для контролю вмісту активнодіючих речовин в засобі і

робочих розчинах.
ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ:

36удникм І1оверхнІ Вироби медичного призначення 

Бактерії О,01%-90хв.; О,015%-60хв. 0,06% · 60хв.; 0,1% · ЗО хв. О,ОЗ%-ЗОхв.; 0,06%-lSxв. 

Віруси, е т.ч. роІіо: О,01%-90хв.; О,015%-60хв. роІіо-, гепатити В і С, ВІЛ та Ін. 
О,ОЗ%-З0хв.; 0,06%-lSxв. 0,06% · 60 хв.; 0,1% · ЗО хв. 

Туберкульоз 0,06% • бОхв.; 0,1% • ЗО хв. 0,06% • 60 хв.; 0,1% • ЗО хв. 
Дерматомікози 0,06% · 60 хв.; 0,1% · ЗО хв. 0,1% · 60 хв.; 0,2% · ЗО хв. 
Плісняві гриби, у т.ч. спори 0,1-0,2% · rо.зо хв. псо+дезінфекція: 0,06% • 60 хв. 

Примітка: концентрація розчинів у відсотках(%) за активним хлором. 
ФАСУВАННЯ: 

• банка lкг (ЗООтабл};
• поштучне упакування в ламіновану фольгу (конволюта) по 10 таблеток.

Виробник: компанія "Baltiachemi OU" (Естонія) 
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НОВОХЛОР-ЕКСТРА ХЛОРАІ<ТИВНІ 

Дезінфекційний засіб на основі rіпохлориту натрію (7-9 % за активним хлором) з мийними, 
антикорозійними, ароматизуючими компонентами і стабілізатором активного хлору. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна, включаючи широкий спектр грампозитивних і 
грамнегативних бактерій ( в т.ч. P.aeruginosa, збудників черевного тифу, 
паратифу, дифтерії, менінгококової інфекц�ї та внутрішньолікарняних інфекцій; 
• туберкулоцидна;
• в1руліцидна, в т.ч. проти поліовірусів, вірусів гепатитів А, В, Ста ВІЛ, грипу 
всіх типів (у т.ч. HSNl та НlNl), SARS ("атипова пневмонія"); 
• фунгіцидна (в т.ч. проти грибів роду Candida, збудників дерматомікозів і
ПЛІСНЯВИХ rрибівАпіgег); 
• споро�идна (в т.ч. проти бактерій і пліснявих грибів в споровій формі);
• активн1сть проти збудників особливо небезпечних інфекцій.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

• дезінфекція: виробів ме.о,ичного призначення (в т.ч. одноразового
використання), посуду_ (лабораторного, аптечного, столового), пре_дметів 
догляду за хворими, б1лизни; поверхонь в прим1щеннях, медично� 
апаратури, сан1тарно-технічного обладнання, санітарного транспорту, 
технологічного обладнання харчоблоків; 
• д.езінфекці�+ПСО Зі! один етап: в.1�1юби медичного призначення,
лабораторнии посуд, 1нструментар1и; 
• проведення генеральних прибирань;
• дезінфекція при особливо небезпечних інфек1,1іях;
• знезараження медичних відходів, в т.ч. біолог1чних виділень.

ПЕРЕВАГИ:
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• просте і зручне приготування робочих розчинів розбавленням концентрату водою;
• поєднання дезінфікуючої, а також вираженої змочувальної, мийної та емульгуючо1 pji;
• знижена корозійна рjя; 
• поєднання дезінфекції і достерилізаційного очищення виробів;
• «холодна» стерилізація термолабільних корозійностійких виробів;
• можливість багаторазового використання робочих 11озчинів; 
• можливість використання для прання білизни, іі вибілювання та видалення плям; 
• можливість дезінфекції в присутності пацієнтів;
• економічність, обумовлена низькою ціною засобу, концентраціями і но11мою витрати робочих розчинів (100 мл/м2);
• загальнодоступність меторjв контролю активнод1ючоі речовини в засобі, робочих розчинах і на оброблених
поверхнях. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

Збудники Поверхні Вироби медичного призначення 
Бактерії 0,015%- 60 хв.; 0,1% • ЗО хв . 0,1% · зо хв. 
Віруси, в .ч. роІіо 0,05% · 60 хв. роІіо-, гепатити В і С, ВІЛ та ін. 

0,15% · 60 хв. 
Туберкульоз 0,25% - зо хв. 0,25% · 60 хв. 
Дерматомікози 0,25% · 120 хв.; 0,5% · 60 хв. 0,25% · 60 хв. 

ПС�езінфекція: 0,15% • 60 хв. (віруси); 
Плісняві гриби, у т.ч. спори 0,25% · зо хв. 0,25 • 60 хв. gvберкульоз); 

Стерилізація: ,25% • 60 хв.; 0,5% -10 хв.

Примітка: концентрація розчинів у відсотках(%) за активним хлором. 

ФАСУВАННЯ: 
• флакон 1 л; 
• каністра 5 л; 
• каністра 10 л;
• каністра 20 л.
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САНІТАБ ХЛОРАІ<ТИВНІ 

Ефективний, зручний універсальний, економічний дезінфекційний засіб у формі 
шви,о.корозчинних таблеток для дезінфекції, профілактичних, поточних і генеральних 
прибирань. 
СКЛАД ЗАСОБУ: 

діюча речовина - дихлоризоціанурат натрію (80-85%) і допоміжні 
компоненти - адипінова кислота і карбонат натрію (15-20% сумарно); вміст 
активного хлору в 1 таблетці не менше 1,5 г. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна (грам-, грам+ бактерії, в т.ч. S.aureus, MRSA, P.aeruginosa,
збудники дизентеріі, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, хол�ри,
чуми, туляремії, спороутворюючі мікроорган1зми роду Bacillus I ін., зЬудники 
внутрішньо -лікарняних інфекцій);
• туоеркулоци,цна (засіб тестовано на M.terтae АТСС 15755);
• в1руліцидна (в т.ч. збудники гепатитів А, В, С, СНІД, герпесу, грипу всіх
тиn1в, naparpиny, SARS («атипова пневмонія))), віруси Коксаки, ЕСНО, 
поліомієліту, _адено_вjрусної, коронавірусної, ріновірусної, ротавірусної,
цитомегалов1русно1 1нфекц111; 
• фунrіцидна (в т.ч. збудники кандидозів, дерматомікозів, плісняві гриби, в
т.ч. A.niger в споровій формі);
• овоцидна (цисти і ооцисти найпростіших, яйця й личинки гельмінтів).

ПРИЗНАЧЕННЯ:

• дезінфекція: виробів медичного призначення (в т.ч. одноразового використання), посуду (лабораторного, 
аптечного, столовоrо), білизни, предметів догляду за хворими, гумових килимків; контеинерів для забору крові; поверхонь в
приміщеннях, медичної апаратури, санітарно-технічного обладнання, санітарного транспорту; 
• дезінфекція+ПСО за один етап: вироби медичного призначення; 
• поточні і генеральні прибирання;
• дезінвазія: поверхні приміщень, лабораторне обладнання, посуд і відходи; 
• знезараження б1олоrічних виділень, медичних відходів;
• боротьба з пліснявою. 

ПЕРЕВАГИ:

• точне дозув�ння, добре розчин�ється у_во.g\, зручн� приготування розчинів;
• ун1версальн1сть, поєднання дез1нфекц1ино1 1миино1 дн;
• ві дсутність фіксуючої діі;
• можливість багаторазового використання розчинів;
• можливість використання для прання і відбілювання білизни;
• легко змивається не залишає плям та нальоту;
• ефективний у знищенні плісняви;
• безпечність, можливість застосування в присутності пацієнтів.

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ:

Збудники Поверхні Вироби медичного призначення 

Бактерії О,01%-90хв.; 0,015%-бОхв.; 0,06%- бОхв.; 0,1% -ЗО хв. 0,03%-ЗОхв.; О,06%-15хв. 

Віруси, в т.ч. роІіо: О,01%-90хв.; 0,015%-бОхв.; роІіо -, гепатити В і С, ВІЛ та ін. 
0,03%-ЗОхв.; 0,06%-lSxв 0,06% - 60 хв.; 0,1% - 30 хв. 

Туберкульоз 0,06%- бОхв.; 0,1% -ЗО хв. 0,06%- 60 хв.; 0,1%- ЗО хв. 
Дерматомікози 0,06%- бОхв.; 0,1%- ЗО хв. 0,1%-60 хв.; 0,2%- ЗО хв. 
Плісняві гоиби. v т.ч. споои 0,1-0,2%- 60-30 хв. 

псо+дезінфекція: 0,06%- 60 хв. 
Примітка: концентрація розчинів у відсотках(%) за активним хлором. 

ФАСУВАННЯ: 

• банка lкг (300 табл);
• бочка 50кг.
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НЕОСТЕРИЛ АНТИСЕПТИКИ 

Високоефективний, безпечний, універсальний антисептичний засіб для гігієнічно"і і хірургічно"і 
антисептики рук медичного персоналу, обробки і маркування шкіри операційного та 
ін'єкційного поля, а також експрес-дезінфекції поверхонь медичного обладнання і 
інструментів. 
Містить синергічну композицію етилового і ізопропилового спиртів, а також інші 
функціональні компоненти, в тому числі такі, що забезпечують пролонговану антимікробну 
дію. 
Засіб постачається в трьох модифікаціях, які відрізняються комплексом допоміжних речовин 
і кольором у залежності від цільового призначення. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактерицидна в т.ч. проти збудників туберкульозу (засіб тестовано на M.terrae) і збудників госпітальних інфекцій; 
• віруліцидна в т.ч. проти вірус1в поліом1єтту, гепатитів А, В, С, СНІД, rpиny всіх типів, ((пташиного» грипу, корона-,
адено-, рота-, ентеровірусів та ін; 
• фунгіцидна в т.ч. проти патогенних грибів роду Кандида і Трихофітон, а також Aspergillus niger. 

ПЕРЕВАГИ:
• широкий спектр антимікробної активності, досліджений за європейськими стандартами;
• безпечність для користувачів різних вікових категорій;
• універсальн1сть за сферою застосування.

НЕОСТЕРИЛ блакитний 
Готовий до використання антисептичний засіб у вигляді прозоро"і рідини блакитного кольору 
для гігієнічно"і і хірурrічно"і антисептики рук медичного персоналу. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

синергічна композиція етилового {65%) і ізопропілового (4,7%) спиртів, 
комгюнентів з пролонгованою антимікробною дією, комплексу ранозагоюючих, 
зволожуючих компонентів і речовин для догляду за шкірою. 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• для гігієнічної і хірургічної обробки рук;
• антисептичної обробки шкіри ін' єкціиного поля; 
• антисептичної обробки шкіри стоп з метою профілактики rрибкових
захворювань, а також іх рецидивів.

ПЕРЕВАГИ: 
• пролонгована антимікробна дія - З години;
• висока �фективність п�оти рез�дентної і транзиторної мікрофлори шкіри;
• широкии спектр антим1кробно1 активност1;
• сприяє загоєнню пошкоджень шкіри {ран, порізів, ПОдРЯпин); 
• пом'якшує і реrулює водно-жировий Баланс шкіри;
• не викликає алергій, подр�знень, сухості шкіри та інших побічних ефектів; 
• не має протипоказань та в1кових обмежень; 
• зменшує потребу у використанні засобів догляду за шкірою. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гігієнічна дезінфекція рук - З мл - ЗО с;
• Обробка рук хірургів - б мл - З хв. 

ФАСУВАННЯ:
• 0,075 л флакон/спрей;
• 0,5 л помпа; 
• 1 л флакон;
• 5 л каністра.

Виробник: компанія "Baltiachemi OU" (Естонія] 
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НЕОСТЕРИЛ (безбарвний) 
Універсальний високоефективний безпечний готовий до застосування дезінфекційний засіб у 
вигляді прозорої рідини без барвників і ароматизаторів. 
СКЛАД ЗАСОБУ: 

синергічна композиція етилового (65%) та ізопропілового (4,7%) спиртів, 
компонентів з пролонгованою антимікробною дією. 
ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• для швидкої дезінфекції поверхонь медичного обладнання, інструментів,
меблів, одягнутих на руки рукавичок тощо;
• для гігієнічної і хірургічної дезінфекції шкіри R,YK; 
• для дезінфекції шкIри операційного та ін'єкц1йного полів, ліктьових згинів
донорів; �--• для дезінфекції взуття і обробки шкіри стоп з метою профілактики 
rрибкових ін екцій. 

• широкии спектр антимікро ної /JJi;
• пролонгована антимікробна дія - З години;
• не містить барвників та ароматизатору;
• не потребує змивання;
• не викликає алергій та інших побічних ефектів;

І,... ... � ��1·-
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• безпечний для людини, об'єктів обробки та навколишнього середовища;
• універсальн1сть і широка сфера застосування.
ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ:

• дезінфекція шкіри рук: гігієнічна дезінфекція - З мл х ЗО с· дезінфекція рук хірургів - б мл х З хв. 
• швидка дезінфекція поверхонь: бактерії, гриби роду Candida, респіраторні та гемоконтактні віруси -ЗО сек.;
туберкульоз і дерматомікози -1 хв. 
ФАСУВАННЯ: 

• 
1

лакон/спрей 0,1 л; 
• лакон/спрей 0,5 л; 
• лакон 1 л· 
• лакон з розпилювачем 1 л; 
• каністра 5 л. 

-::--....:. 

НЕОСТЕРИЛ (серветки) 
НЕОСТЕРИЛ (ДЕЗІНФІКУЮЧІ СЕРВЕТКИ) - зручні у використанні універсальні, безпечні серветки з 
безворсового нетканого матеріалу, просочені дезінфекційним засобом «Неостерил» (безбарвний). 

очищення і швидка дезін екція поверхонь медичних виро ів, ладнання, 
мебл1в тощо, а також очистка I гігієнічна антисептична обробка шкіри рук і тіла. 

• • •

• широкий спектр антимікробної дія (бактерицидна, туберкулоцидна, 
віруліцидна і фунгіцидна); 
• пролонгована антимікробна дія -З години;
• не містять барвник і ароматизатор;
• очистка і дезінфекція за один етап;
• сумісність з матеріалами об' єктів обробки;
• не залишають сл�дів на оброблених поверхнях, не потребують змивання;
• не викликають алергії та інших побічних ефектів;
• безпечні вик0 истанні, без проти показів та вікових обмежень. 
. . : . 

• Дезінфекція рук- гігієнічна обробка рук -ЗО сек.;
• Очистка і швидка дезінфекція поверхонь- бактерії, респіраторні і гемоконтактні віруси, C.albicans -ЗО секунд.;
туберкульоз, дерматомікози -1 хв.; поліовірусна інфекція -З хв.

• пластиковии контеинер шт. в рулон�; 
• поштучне упакування №100 в коробці. 
Виробник: компанія "Baltiachemi OU" !Естонія] 
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НЕQСТЕРИЛ помаранчевий фарбуючий

Безпечний готовий до застосування антисептичний засіб у вигляді прозорої рідини 
помаранчевого кольору. 
СКЛАД ЗАСОБУ: 

для дезінфекції і позначення меж шкіри операційного і ін'єкційного полів, 
місць пункцій і введення катетерів, ліктьових згинів донорів. 
ПЕРЕВАГИ: 

• широкий спектр антимікробної активності;
• швидкий та довготривалий дезінфікуючий ефект;
• не містить йоду;
• не викликає алергії та інших побічних ефектів;
•не має протипоказань та вікових обмежень.

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

• обробка ін' єкційноrо поля - 30 с;
• обробка операційного поля -2 роздільних тампони, час обробки 2 хв.
ФАСУВАННЯ:

• флакон 100 мл;
• флакон 1 11.

НЕОСТЕРИЛ М 
Готовий до застосування засіб для гігієнічного миття шкіри рук і тіла з антимікробними 
властивостями у вигляді прозорої густої рідини. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

полігексанід, неіоноrенні поверхневоактивні речовини, комплексонат, 
заrущувач, компоненти, що сп�иятливо впливають на шкіру (в т.ч. 
D-пантено11, гліцерин, маСІІо м яти).

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ:
• бактерици.qна (в т.ч. проти Е.соІі, S.aureus и P.aeruginosa);
• віруліцидна {в т.ч. проти збудників грипу всіх типів, герпесу, ротавіруdв, гепамів) ; 
• фунгіцидна (гриби роду Кандида). 
ПРИЗНАЧЕННЯ:

для видалення забруднень і гігієнічного (антисептичного) миття рук і тіла; 
миття пацієнтів перед плановими оперативними втручаннями. 
ПЕРЕВАГИ: 

• має ста�ус дезінфекційного засобу; 
• широкии спектр антимікробної активності; 
• проресійне очищення і r1гієнічна об�бка за од�н етап; 
• пом якшує I регулює водно-жировии баланс шк1ри; 
• не викликає алергій, сухості шкіри та інших побічних ефектів;
• не має протипоказань і вікових обмежень;
• можливість використання на першому етапі в процедурі обробки рук
хірургів (миття рук) і повна сумісн1сть засобу <(Неостери11 М» 1з засобом для
антисептичної обробки рук ((Неостерил» при застосуванні останнього на
другому етапі процедури обробки рук хірургів;
• може використовуватись в дозаторах (д�спенсерах) для рідкого мила. 
ОСНОВНІ РЕЖИМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

• антисептична обробка шкіри:
- гігієнічна обробка рук -1,5 мл -30 сек.;
- миття рук з метою видалення забруднень.

Виробник: компанія "Baltiachemi 0U" !Естонія] 
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НЕОСОФТ 
Засіб для професійного догляду за шкірою рук. 

СКЛАД ЗАСОБУ (ІNСІ): 

agua, Carthamus 1inctorius (Saftlower) Oleosomes Glycereth-2 Cocoate, Simmondsia 
Cliinensis (JojoЬa) Seed ОіІ, Prunus A_r!ygdalus ou(cis (Sweet Almond) ОіІ, Helianthus 
Annuus (Sunflower Seed ОіІ, Vitis Vin1fera (Grape] Seed ОіІ, Citrus Aurantium 
Вergamia(Bergamot ! Fruit ОіІ, Silk protein, Dead Sea Minerals, Acrylates/ Aaylamide 
Copolymer (and) Ро ysorbate-85, Melaleuca Altemifolia (Теа Tree) Leaf ОіІ, Camellia 
sinensis (green tea) leaf extract. 
ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• для професійного догляду за шкірою рук після використання миючих, 
дезінфікуючих та антисептичних засобів;
• для профілактики професійних дерматозів;
• для щоденного догляду за сухою та потрісканою шкірою. 
ПЕРЕВАГИ:

• містить збалансований комплекс натуральних компонентів, який живить,
пом'якшує і зволожує шкіру, зменшує запа!Іьні прояв_и, покращує пі1.1шкірне
кровопостачання, вIдновлює нормальну м1крофлору I захиснI функц11 шкIри;
• усуває подразнення шкіри, викликане миючими, дезінфікуючими засобами 
та антисептиками, відновлює природний водно-жировии і кислотний баланс 
шкіри, робить її еластичною, гладкою і шовковистою;
• комплекс антиоксидантів захищає шкіру від передчасного старіння, сприяє 
регенерації клітин шкіри; 
• ефективно захищає шкіру від шкідливого впливу навколишньоrо середовища; 
• сумісний зі спиртовими антисептиками, зокрема, із засобом «Неостерил»;
• виробляється у вигляді емульсії типу «масло у воді», білого кольору зі
слабким запахом оліі чайного дерева, не містить штучних ароматизаторів і 
барвників, рН 5,5-6,5;
• дерматологічна тестовано, відповідає критеріям методичних 
рекомендацій «Хірургічна та rіrієнічна обробка рук медичного персоналу>>,
затверджених наказом МОЗ Украіни №798 від 21.09.2010 р. і регламенту
ЄС № 1223/2009 для парфумерно-косметичноі продукції.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

наносити засіб кілька разів на день на чисту суху шкіру. 
ФАСУВАННЯ: 

• флакон з помпою 0,3 л. 

ДОЗАТОР ліктьовий 
Універса11ьний та зручний в _застосуванні приqр\й з ліктьовим Ві?желем для до�ування 
миючих I антисептичних засоб1в для обробки рук I т1ла, а також засоб1в догляду за шюрою. 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 
дозування рідких засобів - мила, спиртовмісних антисептиків або засобів 
догляду за ШКІРОЮ. 
ПЕРЕВАГИ: 

• забезпечує ,!;Озування мийних засобів, антисептиків;
• економічнии у використанні щодо даних засобів;
• відсутність прямого контакту долоні з дозатором знижує ризик контамінації 
і розповсюдження інфекції; 
• надійний у використанні, має міцний корпус, не потребує електроживлення; 
• в комплект входять 2 змінні помпи для рIдкого мила і антисептика;
• відповідає встановленим медичним критеріям безпеки.
ПАКУВАННЯ:

в комплект входять дозатор і 2 змінні помпи.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

не обмежений.

Виробник: компанія ··вaltiachemi ou· (Естонія)
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Н ЕОСТЕРИЛ блакитний СПИРТОВІ 

Неостерил (блакитний) - дезінфекційний засіб виробництва ТОВ «Інтердез» за рецептурою 
компанії «Baltiachemi OU» (Естонія). Готовий до використання високоякісний безпечний 
антисептичний засіб на основі 4-х активно діючих речовин. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

с.інергічна композиція етилового (65%) та ізопропілового (4,7%) спиртів, 
компонентів з пролонгованою антимікробною дією (бензалконію хлорид -
0,13%, полігексанід-0,1%), а також комплекс високоякісних компонентів 
для догляду за шюрою (у т.ч. Д-пантенол і гліцерин). 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна (у т.ч. проти збудників туберкульозу• P.aeruginosa, S.aureus).
•туберкулоцидна дія досліджена на тест-культурі Mycobacterium terrae, 
що відповідає вимогам ДСТУ EN 14348:2014);
• віруліцидна (проти оболонкових і безоболонкових вірусів, у т.ч. збудників 
поліоміел1ту, гепатитів всіх типів, СНІДу, грипу всіх тип,в, герпесу, 
аденовірусів, корона вірусів та ін.); 
• фунгіцидна (патогенні гриби-збудники кандидозів, дерматомікозів і
аспергильоз1в).

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• гігієнічна і хірургічна дезінфекція шкіри рук;
• антисептична обробка шкіри ін'єкційного поля;
• антисептична обробка шкіри стоп з метою профілактики грибкових захворювань.

ПЕРЕВАГИ: 

• широкий спектр антимікробної діі; 
• висока ефективність проти резидентних і транзиторних мікробів; 
• пролонгована антимікробна дія - З години; 
• сприяє загоєнню дрібних пошкоджень шкіри (ран, порізів, подряпин);
• пом'якшує і регулює водно-жировий баланс шкіри;
• не викликає алергій, подразнень, сухості шкіри та інших побічних ефектів;
• зменшує потребу у використанні засобів догляду за шкірою;
• не має протипоказів та вікових обмежень.

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ВИКОРИСТАННЯ: 

• Пгієнічна обробка рук - З мл - 30 секунд;
• Обробка рук хірургів -б мл - З хвилини.

ФАСУВАННЯ: 

• флакон/помпа О,Sл;
• флакон/помпа lл;
• флакон lл;
• каністра Sл.
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НЕОСТЕРИЛ ЕКО СПИРТОВІ 

Неостерил еко - дезінфекційний засіб виробництва ТОВ «Інтердез» за рецептурою компанії 
«Baltiachemi OU» (Естонія). Готовий до використання універсальнии високоефективний 
дезінфекційний засіб на основі 4-х активно діючих речовин, без барвників і ароматизатора. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

сінергічна композиція етилового (65%) та ізопропілового (�7%) спиртів, а 
також компонентів з пролонгованою антимікробною дією tбензалконію 
хлорид - 0,13%, полігексанід-0,1%. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна (у т.ч. проти збудників туберкульозу*, P.aeruginosa, S.aureus).
*туберкулоцидна дія досліджена на тест-культурі Mycobacterium terrae, що 
відповір.ає вимогам ДСГУ EN 14348:2014); 
• вірулщи_дна (проти оболонкових і безоболонкових вірусів, у т.ч. збудників
полюмієл1ту, гепатитів вdх типів, СНІДу, грипу всіх типів, герпесу, 
аденовірусів, коронавірусів та ін.1; 
• фунrіцидна 1патогенн1 гриби-збудники кандидозів, дерматомікозів і 
аспергильоз1в . 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• експрес-дезінфекції поверхонь медичного обладнання і інструментів та ін.;
• гіrіє_нічна дезінфекції шкіри рук п�рсоналу; .• 
• дез1нфекц1я шюри рук х1рурпв та �ншого операЦJиного персоналу;
• профілактика дерматом1козів. 

ПЕРЕВАГИ: 

• широкий спектр антимікР-обної діі· 
• пролонгована антимікробна дія -З години;
• не містить барвників та ароматизатору; 
• не потребує змивання, 
• не викликає алерrії та 1нших побічних ефектів; 
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• безпечний для людини, об'єктів обробки та навколишнього середовища; 
• універсальність і широка сфера застосування, в т.ч. швидкої дезінфекції поверхонь медичного обладнання і 
інструментів, для обробки шкіри операційного і ін'єкційного полів, шкіри ліктьових згин1в донорів, дезінфекції
одягнутих на руки гумових рукавичок, обробки шкіри стоп при грибкових інфекціях тощо. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ВИКОРИСТАННЯ: 

• Антисептична обробка шкіри рук: 
- гігієнічна обробка rук -З мл х ЗО секунд;
- обробка рук хірурпв - б мл х З хв. 
• Експрес-дезінфекція поверхонь: 
- бактерії, гемоконтактні і респіраторні віруси, C.albicans одночасно-0,5 хв.; 
- туберкульоз -1 хв.; 
- дерматомікози -1 хв.; 
- віруси (у т.ч. роІіо-)-3 хв. 

ФАСУВАННЯ: 

• флакон l л· 
• фла_кон з розпилювачем lл;
• кан1стра 5 л.
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НЕОСТЕРИЛ ЕКО (серветки) спиРтов1

Неостерил еко (серветки)-дезінфекційний засіб виробництва ТОВ «Інтердез» за рецептурою 
компанії «Baltiachemi OU» (Естонія). Готові до використання серветки розміром 15 см х 20 см 
в рулоні з щільного, міцного на розрив безворсового нетканого матеріалу спанлейс, 
просочені дезінфекційним засобом «Неостерил еко» на основі 4-х активно діючих речови. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

композиція етилового (65%) та ізопропілового (4,7%) спиртів, а також 
компонентів з пролонгованою антимікробною дією (бензалконію хлорид -
0,13%, полігексанід-0,1%, без барвника і ароматизатора. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 

• бактерицидна (у т.ч. S.aureus, MRSA, P.aeruginosa, Clost.ridium difficile);
• туберкулоцидна (у т.ч. мікобактерії M.Тuberculos1s і M.Тerrae);
• в1руліцидна (проти оболонкових і безоболонкових вірусів 
(v т.ч. проти полю-, ентеро-, рота-, ріно-, корона-, аденовірусів, НІV, HBV, 
Hcv, збудників грипу всіх типів та ін.); 
• фунгіцидна (у т.ч. гриби родів Candida, Trichophyton, Aspergillus).

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• очищення і експрес-дезінфекції поверхонь медичного обладнання, інструментів, меблів та ін.
• очищення і гігієнічна дезінфекції шкіри рук і тіла

ПЕРЕВАГИ: 

• широкий спектр антимік11обної діі
• пролонгована антимікробна дія -З години;
• не містить барвника та ароматизатору; 
• не потребує змивання;
• не викликає алергії та інших побічних ефектів;
• безпечні для людини, об'єктів обробки стійких до діі спиртів та навколишнього середовища;
• універсальність I широка сфера застосування. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ВИКОРИСТАННЯ: 

• Антисептична обробка шкіри рук: 
- очищення і гігієнічна обробка рук - ЗО секунд.
• Експрес-дезінфекція поверхонь
· бактерії, гемоконтактні і респіраторні віруси, C.albicans одночасно-0,5 хв.
· туберкульоз, дерма"!"Омікози -1 хв. 
· nолюв1русна 1нфекц1я -З хв. 

ФАСУВАННЯ: 

• пластиковий контейнер/ 100 шт. в рулоні.

26 <) ІІ-ІТЕРDЕЗ ВиробництвоТОВ"'Інтердез" 

https://uk.interdez.com.ua/product/neosteryl-eko-servetky


(Д Н І М Д К ( (аналог засобу Максисан) ДОЗОВАНІ ПАКЕТИ 

Рідкий висококонцентрований, економічний, засіб на основі сучасної композиції 4-х ЧАС для 
дезінфекції та миття. Концентрація робочих розчинів 0,04-0,25%. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

сучасний комплекс 4-х четвертинних амонієвих сполук (не менше 50%) і 
допоміжні компоненти. рН засобу 7,5 ±1,5. 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

дезінфекція поверхонь (підлога, жорсткі меблі, стіни, двері, дверні ручки 
тощо). 

ПЕРЕВАГИ: 

• широкий спектр антимікробної діі: ба!(Терицир,на, туберкулоцидна (тест 
на М. terrae), В(РУЛІЦИР,sНа .(тест-на ��лювIруси), фу_нr��идна; 

• nоєдНання дез1нфекц�ино1, мииноI 1 дезодоруючоI ДІІ; 
• висока ефективність розчинів при низьких концентраціях;
• можливість багаторазового використання розчинів;
• відсутність фіксуючої дії;
• не пошкоджує об'єкти обробки, нейтральний рН засобу і розчинів;
• добре зм�вається з оброб�ених поверхС?_нь, не залишає плям і нальоту;_
• безпечнии для користувач� в, дозволении до застосування в nрисутностI 

пацієнтів. 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:

одне саше містить 17,О мл засобу для приготування 10,О л розчину
в концентрації 0,17%. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІ.І: 

Вмд інфекції 

Бактеріальні 
Вірусні (в тому числі респіраторні інфекції, гепатити В, Сі СНІД) 
Кандидози 
Дерматомікози 

• для розчину в концентрації 0,17% за препаратом; 
при туберкульозі: концентрація 0,25% • 60 хвилин (1 саше на 6,8 л розчину).

ФАСУВАННЯ:

• саше по 17,О мл

◊ І І-ІТ ЕР D Е 3 Виробництво ТОВ "Інтердез"
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Час експозиції *

lОхвилин 
10хвилин 
10хвилин 
60 хвилин 
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(Д Н І К Q Н (аналог засобу Дезекон) ДОЗОВАНІ ПАКЕТИ 

Рідкий концентрований засіб на основі сучасної композиції 4-х ЧАС (5,5%) з посиленою 
мийною дією і широкою сферою застосування. Концентрація розчинів 0,1-5,0%. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

сучасний коммекс 4-х чЄ'ТВертинних амонієвих сполук (5,5%), спеціальні миючі 
добавки, барвник і ароматизатор, рН 12,4 ±0,5. 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• дезінфекція і миття поверхонь в кухонних зонах, посуду, білизни, 
сантехн1чноrо обладнання, nредмеnв догляду за хворими, посуду, білизни, 
взуття, іграшок, nрибиральноrо інвентарю тощо;
• дезінфекція, поєднана з ПСО медичних і косметичних інструментів;
• дезінфекція, миття і дезодорування місць, забруднених домашніми
тваринами.

ПЕРЕВАГИ: 
• широкий спектр антимікробної діі;
• поєднання дезінфекційної, посиленої мийної і дезодоруючої діі;
• можливість багаторазового використання робочих розчинів;
• відсутність фіксуючої діі, легко змивається, не залишає плям та патьоків;
• відсутність пошкоджуючої дії на матеріали об'єктів обробки;
• безпечність для користувач1в, можливість застосування у присутності
пацієнтів;
• зручність дозування, точність приготування робочих розчинів.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:

одне саше містить 15,0 мл засобу для приготування 1,0 л розчину в 
концентрації 1,5%. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІ.І: 

Вид інфекції 

Бактеріальні 

Вірусні (в тому числі респіраторні інфекції, гепатити В, Сі СНІД) 

Кандидози 

Дерматомікози 

• для концентрації розчину 1,5%.

ФАСУВАННЯ:

• саше по 15,О мл
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Час експозиції* 

!О хвилин 

lОхвилин 

10хвилин 
ЗО хвилин 
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(ДН І ф Е КТ (аналог засобу Дезефект) ДОЗОВАНІ ПАКЕТИ 

Універсальний високоефективний концентрований лужний дезінфекційний засіб на основі 
ЧАС і синергічно діючих компонентів для миття і дезінфекції. Концентрація розчинів 0,1-3,8%. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

сучасний комплекс 2-х четвертинних амонієвих сполук (9%) і синерrічно діючі 
комгюненти. рН засобу 10,5 ±1,5. 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• дезінфекція, мипя і дезодорування поверхонь приміщень, кухонних зон,
меблів, сантехнічного обладнання (в,1нни, душові, р,1ковини, унітази, 
біотуалети), пр�щметів догляду за хворими (посуд, білизн,1, взуття), іграшок,
прибирального 1нвентарю;
• дезінфекція+ПСО вирооив медичного призначення. 

ПЕРЕВАГИ:

• ефективний проти найбільш стійких інфекційних збудників, в тому числі дієвий 
проти з�дників поліомієліту, гепатиту А (хвороба Боткіна), туберкульозу тощо; 
• дезінфІК'(Є, миє, дезодорує;
• не леткии, без по_дразнюючого запаху, безпечний і економічний;
• не пошкоджує об' єкти обробки;
• не зменшує міцність тканин, покращує прання, діє антистатично. 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ: 

одне саше містить 23,0 мл засобу для приготування 1,0 л розчину 
в концентраціі 2,3%. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ: 

Вмд інфекції 

Бактеріальні і вірусні (респіраторні) 

Вірусні (геп,1тити А, В, С, СНІД і поліо-) 

Туберкульоз 
Кандидози 

Дерматомікози 

• для розчину в концентраціі 2,3 % за препаратом.

ФАСУВАННЯ: 

• саше по 23,О мл

() І І-ІТ ЕР D Е 3 Виробництво ТОВ ··1нтердез" 
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Час експозиції *

30 хвилин 

30-60 хвилин

60-120 хвилин
15-60 хвилин

60-120 хвилин
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ДЕЗЕКОН ОМ ДОЗОВАНІ ПАКЕТИ 

Універсальний концентрований композиційний дезінфекційний засіб. 

СКЛАД ЗАСОБУ: 

синергічна композиція дидецилдиметиламоніум хлориду-не менше 9,0%, 
амінопропилдодецилпропандіаміну-не менше 5,0%, папігексаметиленбігуанід 
rідРохлориду-не менше 0,98% (діючі речовини), а також допоміжних 
компонентів (сурфактант, регулятор рН, барвник, ароматизатор), 
вода -до 100,0%. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ: 
• бактерицидна;
• туберкулоцидна (туберкулоцидна дія досліджена на тест-штамі 
Mycobacterium tеггае); 
• віруліцидна (у т.ч. проти поліо-, ентеро-, рота-, аденовірусів, збудників 
гепатитів А, В і С, ВІЛ-інфекції, rрипу всIх типів тощо); 
• фунгіцидна (в т.ч. проти rриб1в родів Кандида, Трихофітон і пліснявих 
грибів A.niger). 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 

• дезінфекція поверхонь приміщень, медичного устаткування, посуду,
білизни, предметів догляду за хворими, взуття, санітарно-технічного 
обладнання, Iнших об'єктів в медичних, �итячих дошкільних установах та 
інфекційних вогнищах при профілактичніи, поточній і заключній дезінфекції, 
щоденних і генеральних прибираннях; 
• обробка з метою попередження появи та знищення плісняви;
• передстерилізаційне очищення медичних інструментів.

ПЕРЕВАГИ:
• не містить екологічно небезпечних компонентів; 
• поєднання дезінфекційної мийної і дезодоруючої діі;
• можливість експрес-.дезінФекці'і - 5 хв. (в т.ч. проти вірусів гепатитів В і С);
• відсутність фіксуючо1 діі, легко змивається не залишає плям та патьоків;
• не пошкоджує об' єкти обробки;
• безпечність для користувачів, можливість застосування у присутності
пацієнтів. 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ: 

одне саше містить 20,О мл засобу для приготування 4,0 л розчину 
в концентрації 0,5%. 

ОСНОВНІ РЕЖИМИ ДЕЗІНФЕКЦІ
°

І: 

Вмд інфекції 

Бактеріальні 
Вірусні (в тому числі респіраторні інфекції, гепатити В, С і  СНІД) 
Туберкульоз 
Кандидози 

• для розчину в концентрації 0,5% за препаратом;

Час експозиції *

5 хвилин 
бОхвилин 
бОхвилин 
5 хвилин 

при гепатиті А, поліомієліті, дерматомікозах: концентрація розчину 1,5% експозиція ЗО хвилин

ФАСУВАННЯ:

• саше по 20,О мл 

Виробник: компанія "Baltiachemi OU" (Естонія) 

30 ае;ВАLТІАСНЕМІ

https://uk.interdez.com.ua/product/dezinficiruyuschee-sredstvo-desekon-om-baltiachemi-kiev
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