
  

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо застосування засобу HoReCa HEALER  

з метою дезінфекції 

Загальна характеристика: 

склад: полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ-ГХ) – 0,5% (діюча речовина); вода підготовлена до 
100,0%; 

форма випуску та основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина безбарвного кольору, без запаху. 

 

Спектр антимікробної дії:  

Засіб HoReCa HEALER володіє дезінфікуючою дією по відношенню до грамнегативних і грампозитивних 
мікроорганізмів, у того числі бактерій групи кишкової палички, стафілококів, стрептококів, сальмонел, клостридій, 

синьогнійної палички, мікобактерій туберкульозу, а також вірусів (включаючи парентеральні, поліовіруси), грибкової 
мікрофлори (кандидози, дерматофіти, плісняві гриби).  

Дезінфекційний засіб HoReCa HEALER забезпечує тривалий пролонгований знезаражуючий ефект. 

Засіб HoReCa HEALER не леткий, не подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів, легко 
змивається із оброблених поверхонь, не викликає корозії металу, не пошкоджує об`єкти, виготовлені із різних матеріалів 
(металів, скла, гуми, полімерних матеріалів, лінолеуму, кахлю, порцеляни, фаянсу, дерева), а також поверхонь із 
лакофарбовим, полімерним та гальванічним покриттям. Засіб HoReCa HEALER не знебарвлює тканини та не зменшує їх 
міцність, не фіксує органічні забруднення, проявляє змочувальні та дезодоруючі властивості. 

Засіб HoReCa HEALER не сумісний з милами, аніонними поверхнево-активними речовинами, 

концентрованими розчинами хлоровмісних сполук! 

Засіб HoReCa HEALER безпечний при застосуванні, зберіганні та транспортуванні; не горючий, пожежо- та 
вибухобезпечний, екологічно безпечний. 

Засіб HoReCa HEALER не викликає шкірно-подразнювальної, шкірно-резорбтивної, сенсибілізуючої дії. Засіб не 
виявляє кумулятивних, ембріотоксичних, мутагенних та канцерогенних властивостей. 

 

Сфера застосування. Засіб HoReCa HEALER призначений:  

- для дезінфекції різноманітних поверхонь приміщень, виготовлених із металів, полімерів, лінолеуму, скла, гуми, 
дерева, бетону, цегли, гіпсу, кахлю, фаянсу, тощо; 

- для дезінфекції поверхонь приміщень (стіни, стеля і т.п.) із лакофарбовим покриттям, в тому числі і вкритих 
водоемульсійними та акриловими фарбами; 

- для дезінфекції твердих та м`яких меблів, виготовлених із різноманітних матеріалів; 

- для дезінфекції килимових покриттів; 

- для дезінфекції обладнання, пристроїв, апаратів із будь-якого матеріалу або із гальванічним, лакофарбовим, 
полімерним та іншим покриттям; 

- для дезінфекції санітарно-технічного обладнання (раковин, ванн, душових кабін, унітазів, біде тощо); 

- для дезінфекції поверхонь холодильників; 

- для дезінфекції посуду; 

- для дезінфекції білизни; 

- для дезінфекції кошиків та баків для сміття та відходів; 

- для дезінфекції систем вентиляції та систем кондиціонування; 

- для дезінфекції візків для прибирання приміщень; 

- для дезінфекції стелажів, полиць приміщень для зберігання чистої білизни, ковдр, подушок; 

- для дезінфекції приміщень для зберігання брудної білизни; 

- для дезінфекції підсобних та складських приміщень зберігання розхідних матеріалів, посуду, меблів і т.п.; 

- для дезінфекції ємностей для зберігання запасу води; 

- для дезінфекції спецодягу персоналу; 

- для дезінфекції побутових та допоміжних приміщень для персоналу; 

- для дезінфекції інвентарю для прибирання; 
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- для попередження розвитку та знищення пліснявої мікрофлори; 

- для дезінфекції поверхонь приміщень та обладнання у саунах, лазнях, басейнах; 

- для дезінфекції поверхонь приміщень та обладнання у спортивних та тренажерних залах; 

- для дезінфекції приміщень та інструментів у перукарнях, манікюрних салонах, масажних кабінетах; 

- для проведення генеральних прибирань. 

 

Об`єкти застосування 

Засіб HoReCa HEALER застосовують: 

- для профілактичної дезінфекції поверхонь приміщень для проживання (підлога, стіни, стеля, двері, вікна тощо) 

та санітарно-технічного обладнання номерів (ванни, душові, умивальники, унітази тощо); поверхонь приміщень 

загального користування (підлога, стіни, стеля, двері, вікна, перила, тощо у холах, вестибюлях, коридорах, ліфтах, на 

східцях) та санітарно-технічного обладнання загального користування (ванни, душові, умивальники, унітази тощо); 

поверхонь приміщень пралень, сушильно-прасувальних, перукарень, масажних салонів, різних підсобних та допоміжних 

приміщень; приміщень для персоналу; поверхонь обладнання вентиляцій та систем кондиціонування; холодильного 

обладнання; кулерів, ємностей для зберігання запасу води; твердих та м`яких меблів, килимових покриттів, різного 

обладнання, апаратів із будь-якого матеріалу або із гальванічним, лакофарбовим, полімерним та іншим покриттям, 

інструментів, посуду, гумових килимків, різноманітної білизни, спецодягу, інвентарю для прибирання, візків для 

прибирання приміщень, перевезення чистої та брудної білизни, кошиків, баків для сміття та відходів, для знезараження 

відходів, тощо згідно Інструкції щодо застосування засобу HoReCa HEALER з метою дезінфекції; 

- для вимушеної дезінфекції під час епідеміологічної ситуації, карантину; 

- для дезінфекції під час генеральних прибирань. 

 

Застережні засоби при роботі із засобом HoReCa HEALER: 

Роботи із застосування розчинів засобу HoReCa HEALER методами протирання, занурення та замочування слід 

проводити із використанням засобів захисту шкіри. 

Всі роботи із застосування розчинів засобу HoReCa HEALER методом зрошення необхідно проводити із 

використанням засобів захисту органів дихання, шкіри та очей. 

Дезінфекцію поверхонь засобом HoReCa HEALER способами протирання, занурення і замочування можна 

проводити в присутності осіб, незадіяних у виконанні робіт з дезінфекції. Обробку поверхонь методом зрошення 

проводять за відсутності осіб, незадіяних у виконанні робіт з дезінфекції. По закінченні дезінфекції методом зрошення 

рекомендується провітрити приміщення протягом 15 хв.  

 

Пакування: Випускається у полімерних флаконах об`ємом 250 мл з розпилювачем; флаконах об`ємом 1,0 л; 

каністрах об`ємом 5,0 л. 

 

Термін придатності та умови зберігання: 36 місяців від дати виготовлення за умови зберігання в 

оригінальному пакуванні виробника у закритих приміщеннях при  температурі від 40С до 450С. Засіб зберігати в 

недоступному для дітей місці. 

 

Затверджено МОЗ України: Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-5/5383 

від 17.03.2017р. 
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