
ІНСТРУКЦІЯ 

щодо застосування засобу гігієнічного для рук «ТМ "Hand sanitar"  

основною діючою речовиною якого є спирт етиловий у межах 60,0 – 64,0 %  

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Назва засобу: «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» 

1.2 Фірма виробник ТОВ «ФНДЦ» Альянс Краси», Україна.  

1.3 Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: діючі речовини: спирт 

етиловий у межах 60,0-64,0 %,бензалконій хлорид у межах 0,04-0,06%; інші функціональні добавки,  

ізопропиловий спирт, , гліцерин, алантоїн, Д-пантенол, парфумерна композиція, екстракт алое, 

метилхлороізотіазолінон, метилізотіазолінон, цитронелол, гексил цинамал, лимонна кислота, ЕДТА, 

вода до 100,0%.  

1.4 Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу: Прозора рідина від безбарвного до 

світло коричневого, із слабким запахом використаної сировини. Значення pH 10% розчину 5,8-7,0. Засіб 

є легкозаймистим.  

1.5 Призначення засобу: Засіб «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» призначений:  

Обробка шкіри персоналу підприємств фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчової і харчопереробної промисловості; ресторанного та готельного господарства, 

торгівлі, всіх видів транспорту, санаторно-курортних, спортивно-оздоровчих, освітніх, навчально-

виховних закладів усіх типів, незалежно від їх підпорядкування, форм власності і акредитації; закладів 

комунально-побутового обслуговування та соціального захисту; перукарень, косметичних салонах, 

підприємств зв’язку та банківських установ, вогнищах інфекційних хвороб; населення у побуті; місцях 

тимчасового проживання та масового перебування людей (у тому числі в польових умовах, умовах 

бойових дій і надзвичайних ситуацій населенням); а також дезінфекція шкіри працівників та 

військовослужбовців Збройних Сил України, а саме: 

− гігієнічної обробки рук персоналу, пацієнтів, відвідувачів лікувально-профілактичних, оздоровчих 

закладів, аптек,; лабораторій різного профілю; закладів соціального захисту;  

− обробка шкіри персоналу підприємств фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-

косметичної, харчової і харчопереробної промисловості; ресторанного та готельного господарства, 

торгівлі; 

− персоналу та відвідувачів спортивно-оздоровчих закладів, у тому числі басейнів; 

− Обробка шкіри рук в освітніх, навчально-виховних закладів усіх типів, незалежно від їх 

підпорядкування, форм власності і акредитації; закладів комунально-побутового обслуговування та 

соціального захисту; перукарень, косметичних салонів; підприємств зв’язку та банківських установ; 

-  Обробка шкіри працівників банківських установ та торгівлі (у тому числі осіб, працюючих з 

грошима);  

− гігієнічної антисептики рук персоналу об'єктів комунально-побутового обслуговування 

(перукарень, салонів краси, SРА-центрів, манікюрних, педікюрних, масажних кабінетів, 

косметологічних клінік, салонів, соляріїв, лазень, саун тощо) до і після роботи з клієнтом); 

− Обробка шкіри населенням у побуті; 

− Обробка (санітарної обробки) шкірних покривів, обробки шкіри ніг з метою профілактики 

грибкових та ін. інфекцій; 

- гігієнічної антисептики рук персоналу та пасажирів рухомого складу та об'єктів забезпечення 

всіх видів транспорту, вокзалах, аеропортах тощо; деконтамінації у вогнищах інфекційних хвороб, 

місцях тимчасового проживання та масового перебування людей (у тому числі в польових умовах, 

умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій);  

- Обробка шкіри працівників та військовослужбовців Збройних Сил України. 

 . 
1.6 Спектр антимікробної дії: «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» має широкий 

спектр антимікробної дії по відношенню до транзиторної і резидентної мікрофлори.  

Активний в присутності органічного навантаження. Має низьку вірогідність розвитку 

резистентності мікроорганізмів до засобу. 

1.7 Токсичність та безпечність засобу: «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» згідно 

з ГОСТ 12.1.007-76 засіб належить до малонебезпечних речовин при нанесенні на шкіру та при введенні 

у шлунок (4 клас небезпеки); шкірно-подразнювальна та сенсибілізуюча дія відсутня; в нативній формі 

спричиняє подразнення слизової оболонки очей. У насичуючих концентраціях,  під час обробки рук, 

засіб не подразнює слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очей. 

 



2  ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ  

«ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» використовують з метою обробки шкіри рук 

у нативній формі (без розведення водою).  

 

3 СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ 

3.1 Об’єкти обробки: «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» використовують з 

метою очищення шкіри рук від бактеріального забрудненя. 

3.2 Способіб обробки засобом: 

3.2.2 Гігієнічна обробка рук. 

Засіб «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» в кількості не менше 3 мл вливають в 

заглиблення сухої долоні і енергійно втирають в шкіру рук та зап'ястя протягом 30 с. 

Методика втирання засобу «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» включає 6 стадій 

і наведена в Додатку 1. Кожну стадію повторюють не менше 5 разів. 

Протягом всього часу втирання засобу «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» шкіру 

підтримують у зволоженому засобом стані. Останню порцію засобу втирають до його повного 

висихання. Витирання рук не допускається. 

При виконанні обробки рук враховують наявність так званих «критичних» ділянок рук, які 

недостатньо змочуються засобом: міжпальцеві зони, великі пальці, кінчики пальців, нігті, білянігтьові 

валики та піднігтьові зони. Найбільш ретельно обробляють поверхні великого пальця та кінчики пальців, 

оскільки на них зосереджена найбільша кількість бактерій. 

За наявності видимого забруднення рук усувають його серветкою, що змочена засобом «ТМ 

"Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний », та миють руки з миючим засобом. Потім ретельно 

відмивають водою від мила або інших поверхнево активних речовин мийних засобів, та висушують 

одноразовим рушником чи серветками. Останньою серветкою закривають кран. Після цього руки 

обробляють засобом «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» двічі по 30 с. 

 

4  ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ 

4.1 Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. 
Використання засобу з метою дезінфекції рук не потребує використання засобів індивідуального 

захисту.  

4.2 Загальні застереження при роботі із засобом.   
4.2.1 «ТМ "Hand sanitar" Спрей для  рук гігієнічний» не використовують для обробки шкіри 

рук осіб, які мають підвищену чутливість шкіри до компонентів засобу. Не наносити на рани і слизові 

оболонки. 

4.2.2 Під час використання засобу потрібно дотримуватися заходів особистої перестороги, які 

спрямовані на запобігання попадання його в очі, дихальні шляхи та на одяг. 

4.2.3 Не виконувати обробку біля джерел відкритого вогню та тепла. 

4.2.4 Зберігати окремо від лікарських засобів, в місцях, недоступних для дітей. 

4.2.4 Не застосовувати після закінчення терміну придатності. 

4.2.5 У критичних ситуаціях слід користуватися засобом індивідуального захисту дихальних 

шляхів: згідно з ДСТУ EN  132, ДСТУ EN 143, ДСТУ ГОСТ 12.4.041. 

4.2.6 Некондиційний продукт підлягає поверненню на переробку на підприємство-виробник. 

4.3 Методи утилізації засобу: знешкодження засобу виконують відповідно до вимог ДСанПіН 

2.2.7.029. Умови утилізації і знищення згідно з Законом України від 14.01.2000 р. за № 1393-XIV "Про 

вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та 

небезпечної продукції". У разі випадкового проливання засобу, пролитий засіб збирають за допомогою 

інертних матеріалів (пісок, силікагель тощо) та видаляють в окремий контейнер, щільно закритий 

кришкою. У разі витоку або розливу великих об’ємів засобу у закритому приміщенні, персонал, який 

виконує роботи із його прибирання та видалення, має бути забезпечений засобами індивідуального 

захисту: спецодяг (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини) згідно з ГОСТ 12.4.103-83, гумові 

рукавички згідно з ГОСТ 20010-93, захисні окуляри типу ПО-2 чи моноблок згідно з ГОСТ 12.4.013-85, 

респіратор ШБ-1 “Лепесток” згідно ГОСТ 12.4.028-76. 

Після збирання та видалення пролитого засобу, підлогу промивають водою. 

 

 

 

 

 

 



5 ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ 

5.1 Ознаки гострого отруєння: явища подразнення слизової оболонки очей та верхніх 

дихальних шляхів: сльозотеча, набряк та гіперемія кон’юнктиви, лоскіт у горлі, кашель. 

5.2 Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні засобом: при 

ураженні дихальних шляхів потрібно вивести потерпілого на свіже повітря чи у добре провітрюване 

приміщення, забезпечити спокій, тепло, звільнити від тісного одягу. У разі потреби потрібно зробити 

штучне дихання.  

5.3 Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі: негайно промити очі проточною 

водою. У разі потреби звернутися до лікаря.   

5.4 Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру: промити забруднену ділянку 

шкіри теплою водою з милом. У разі попадання засобу на одяг – зняти забруднений одяг та промити 

забруднену ділянку шкіри водою з милом. 

5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку: терміново прийняти  350 мл 

розчину (5 мл/кг маси тіла) подрібненого активованого вугілля. Для виготовлення розчину 

активованого вугілля 50 г подрібненого активованого вугілля розчиняють у 400 мл (2 склянки) води.  

   

6 ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ 

6.1 Пакування засобу: засіб упаковують у флакони полімерні згідно ТУ У, або за іншою НД, 

місткістю 0,1; 0,25; 0,5 дм3. Допускається поставляти засіб у комплекті із диспенсорами, помпами, 

розпилювачами або іншими дозуючими пристроями. 

6.2 Умови транспортування засобу: засіб транспортують усіма видами транспорту в критих 

транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, що чинні на транспорті даного виду. 

На залізничному транспорті засіб транспортують в критих вагонах повагонними або дрібними 

відправками або у вантажних контейнерах.   

Транспортна упаковка має містити наступні застережні гасла: легкозаймиста рідина, подразнює 

очі, шкідливе.   

6.3 Терміни та умови зберігання:  
Продукцію треба зберігати в закритих складських приміщеннях в пакованні виробника за 

температури не нижче ніж 5°С та не вище ніж +250C. Продукцію під час зберігання не можна піддавати 

безпосередньому впливу сонячного проміння. Не дозволено зберігати продукцію на відстані менше 

ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів. Зберігати в недоступному для дітей місці.  

Гарантійний термін зберігання становить 30 місяців з дати виробництва.  

 

Додаток 1 
 

Методика обробки кистей рук (згідно з EN 1500) 
 

    
 

СТАДІЯ 1 

Долоня до долоні рук,  

включаючи зап’ястя  

 СТАДІЯ 2 

Права долоня на ліву тильну сторону кисті та 

ліва долоня на праву тильну сторону кисті 

 



    
 

СТАДІЯ 3 

Долоня до долоні рук  

з перехрещеними пальцями 

 

 

 

СТАДІЯ 4 

Зовнішня сторона пальців на протилежній 

долоні з перехрещеними пальцями 

 

    
 

СТАДІЯ 5 

Колоподібне втирання лівого 

великого пальця в закритій 

долоні правої руки та навпаки 

 

 

 

 

 

СТАДІЯ 6 

Колоподібне втирання зімкнутих кінчиків  

пальців правої руки на лівій долоні та навпаки 

 


