
  

Інформаційна листівка 

щодо застосування засобу 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 володіє бактерицидною дією по відношенню до грампозитивних (включаючи 
мікобактерії туберкульозу) та грамнегативних бактерій, віруліцидною дією (включаючи віруси ентеральних і 
парентеральних гепатитів, ВІЛ-інфекцій, поліомієліту, збудників ентеро-, рота-, адено-, корона-, рино-, герпе-, 

цитомегаловірусних інфекцій, вірусів грипу, «пташиного грипу» Н5N1 та інш.), фунгіцидними (включаючи кандидози, 
дерматофітії) властивостями; високоактивний проти резистентних форм мікроорганізмів. 

 

Засіб HEALER не леткий, не подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів,  легко змивається із 
оброблених поверхонь, не викликає корозіїї 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 HEALER не знебарвлює тканини та не зменшує їх міцність, не фіксує 
органічні забруднення, проявляє змочувальні та дезодоруючі властивості. 

 

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

розчинами хлоровмістних сполук! 

 

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

 

Засіб HEALER не викликає шкірно-подразнювальної, шкірно-резорбтивної, сенсибілізуючої дії. Засіб не виявляє 

кумулятивних, ембріотоксичних, мутагенних та канцерогенних властивостей. 

 

Сфера застосування. Засіб HEALER призначений:  
- для проведення поточної, заключної та профілактичної дезінфекції при інфекціях бактеріальної (включаючи 
туберкульоз), вірусної (включаючи гепатити та ВІЛ-інфекцію) та грибкової етиології у вогнищах інфекційних хвороб, у 
лікувально-профілактичних, навчально-виховних та спортивно-оздоровчих закладах, у побуті (квартири), аптеках, 
лабораторіях, на підприємствах харчової, харчопереробної, фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-
косметологічної промисловості,  на об`єктах громадського харчування та торгівлі, на рухомому складі та об`єктах 
забезпечення усіх видів транспорту (включаючи санітарний транспорт), на комунальних об`єктах (готелі, гуртожитки, 

кінотеатри, перукарні, пральні, хімчистки, лазні, сауни, басейни), у закладах зв'язку,  банківських установах, на інших 
епідемічно значимих об`єктах, діяльність яких вимагає проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів; 
- для знезараження інструментів, виробів медичного призначення нескладної конфігурації, предметів догляду за 
хворими, лабораторного посуду, приладів та обладнання, поверхонь у приміщеннях, твердих та м`яких меблів, одягу, 
білизни, іграшок, столового посуду, інвентарю для прибирання, санітарно-технічного обладнання; 
- для дезінфекції медичних відходів (виробів медичного призначення одноразового застосування, 
перев`язувальних матеріалів, білизни одноразового використання тощо) перед їх утилізацією, а також харчових відходів 
та біологічних субстанцій (мокротиння, сечі, фекалій); 

- для боротьби із внутрішньолікарняними інфекціями, оскільки засіб  HEALER забезпечує довготривалий 

антимікробний ефект; 

- для дезінфекції, чистки та дезодорування сміттєзбирального обладнання, сміттєвозів, сміттєвих баків, 
сміттєзбірників та сміттєпроводів; 
- для дезінфекції поверхонь в кабінах автономних туалетів та біотуалетів; 
- для знезараження перукарського, манікюрного та косметичного приладдя; 
- для знезараження систем вентиляції та кондиціонування повітря;  
- для боротьби із пліснявими грибами; 
- для дезінфекції деревини у якості антисептика. 

 
 

Об`єкти застосування: 
- Поверхні приміщень (підлога, стеля, стіни, вікна, двері тощо), тверді та м`які меблі; 
- Поверхні приладів, апаратів, устаткування з лакофарбовим, гальванічним, полімерним покриттям; 
- Інструменти із нержавіючої сталі; 
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- Вироби медичного призначення з гуми, скла, металів, пластмаси та ін. матеріалів; 
- Предмети догляду хворих з металу, скла, пластмаси, гуми; 
- Посуд без залишків їжі та із залишками їжі; 
- Предмети для миття посуду (ганчірки, щітки, губки); 

- Іграшки з фарбованої деревини, пластмаси, металу; 
- Білизна, халати, тканинні матеріали тощо; 
- Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази тощо); 
- Інвентар для прибирання; 
- Біологічні субстанції (мокротиння, сеча, фекалії). 
 

Методи знезараження: 
Дезінфекцію об`єктів розчинами засобу HEALER виконують способами протирання, зрошування, замочування, 

занурення і заливання у відповідності до режимів знезараження, викладених у Методичних вказівках щодо застосування 
засобу HEALER. 

 

Застережні засоби при роботі із засобом HEALER: 

Роботи із застосування розчинів засобу HEALER методами протирання, занурення та замочування слід 
проводити із використанням засобів захисту шкіри. 

Всі роботи із застосування розчинів засобу HEALER методом зрошення необхідно проводити із використанням 
засобів захисту органів дихання, шкіри та очей. 

Дезінфекцію поверхонь засобом 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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