




















გამოყენების ინსტრუქცია
იატაკების და ზედაპირების დეზინფიცირებადი საწმენდი -„Desinfektionsreiniger“ (Art.Nr.: 4685000505)
მწარმოებელი “Dr. Schutz GmbH”(გერმანია) 

აღწერა
დეზინფიცირების საწმენდი - Desinfektionsreiniger არის უალკოჰოლო თხევადი კონცეტრატი ფართის 
დეზინფიცირებისათვის და გამოიყენება ბაქტერიების, ფუნგიციდების და ვირუსების (მაგალითად ბ-ჰეპატიტის 
ვირუსი) და “Involved Group” -ში შემავალი ვირუსების  წინააღმდეგ. ხსნარის შემცვლელობაში არსებული ტენსიდები 
საშუალებას იძლევა ზედაპირის მაღალი აქტივობით დამუშავების და შედეგად მღებულობთ ძალიან კარგ 
დასუფთავების ხარისხს შედარებით დაბალი pH-მაჩვენებლის პირობებში. შემოწმებულია სტანდარტული DGHM 
მეთოდით ქიმიური დეზინფიცირების სამუშაოების კვლევით (01.09.2001) და დამოწმებულია VAH კვლევის მეთოდებთან 
შესაბამისობით (15.04.2010). 

გამოყენების სფერო
გამოიყენება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ობიექტებში ( BauA რეგისტრაციის ნომერი - N10432 ), ასევე კვების 
ობიექტებში (BauA რეგისტრაციის ნომერი - N10532) მყარი, არაფორებიანი, წმენდადი (წყალმედეგი) ზედაპირების და 
ფართების (კედლები, იატაკი, მაგიდები, სკამები, ხელსაბანი და ა.შ.) დეზინფიცირებისთვის კლინიკებში, 
საავადმყოფოებში, საზოგადოებრივ დაწესებულებებში (სკოლები, სავარჯიშო დარბაზები, საცურაო აუზები და ა.შ.), 
ასევე კვების მრეწველობის და სავაჭრო ობიექტებში.
ვინაიდან დეზინფიცირებადი საწმენდი არ შეიცავს გამხსნელ საშუალებებს, შესაძლებელია მისი გამოყენება 
პოლიმერდისპერსიულ ზედაპირის იატაკებზეც.

გამოყენების ინსტრუქცია
ნებისმიერი ტიპის და დანიშნულების ობიექტზე შესაძლებელია დეზინფიცირებადი საწმენდი - Desinfektionsreiniger-ის 
კონცეტრატის წყალთან 1:20, 1:50, 1:100 და 1:200 პროპორციით გამოყენება  და თითოული ნაზავი ხსნარისთვის 
დაწესებული შესაბამისი დროის ინტერვალის ლოდინის დაცვა. 1:20 ნაზავზე (ანუ 1ლიტრი კონცეტრატი იხსნება 20 
ლიტრ წყალში) ლოდინის დრო შეადგენს 5 წუთს, 1:50 ნაზავზე ლოდინის დრო შეადგენს 10 წუთს,  1:100 ნაზავზე 15-20 
წუთს და 1:200 ნაზავზე 35-40 წუთს.
დეზინფიცირებადი საწმენდი - Desinfektionsreiniger-ის გამოყენება დასასუფთავებელ და დასადეზინფიცირებელ 
ფართზე,  ხდება სველი მოწმენდის წესით, ე.წ. “MOP” ტიპის იატაკის საწმენდი ჩვრით.  ანუ,  იატაკი ან ზედაპირი 
მოიწმინდება ჩვრით, რომელიც კარგად გაჯერებულია  შესაბამისი პროპორციით გაზავებულ ხსნარით. ამის შემდეგ, 
იმის მიხედვით, როგორი პროპორციით არის ნაზავი გამოყენებული, შესაბამისი ლოდინის დროის გასვლის 



შემდეგ,  იატაკი კიდევ ერთხელ უნდა მოიწმინდოს იგივე  ხსნარში დასველებული, ოღონდ კარგად, თითქმის 
ბოლომდე გაწურული ჩვრით. დაახლოებით 5-10 წთ-ის  შემდეგ, როდესაც ზედაპირს შეაშრება სისველე,  ზედაპირი 
სუფთაა ყოველგვარი მიკრობებისგან. თუ სადიზენფექციო ადგილი არის ძლიერ დაბინძურებული,  დეზინფიცირებადი 
საწმენდი - Desinfektionsreiniger-ის გამოყენებამდე, საჭიროა იატაკის კარგად მორეცხვა და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა 
მოხდეს ზემოთ აღნიშნული წესით მისი დეზინფიცირება.
არ გამოიყენოთ დეზინფიცირებადი საწმენდი - Desinfektionsreiniger სხვა საწმენდ ან  დეზინფექციის საშუალებებთან!!!

ხარჯვის ნორმა (1ლ ნაზავი ხსნარი ყოფნის 5მ2 ზედაპირის დეზინფეცირებას).
• 1:20 მინიმალური მოცდის დრო  5 წთ. ჯამში 21 ლიტრი ნაზავი ყოფნის ერთჯერადად  105მ2 ზედაპირის 
დეზინფეცირებას. 
• 1:50 მინიმალური მოცდის დრო  10 წთ. ჯამში 51 ლიტრი ნაზავი ყოფნის ერთჯერადად 255მ2 ზედაპირის 
დეზინფეცირებას. 
• 1:100 მინიმალური მოცდის დრო 15 წთ. ჯამში 101 ლიტრი ნაზავი ყოფნის ერთჯერადად 505მ2 ზედაპირის 
დეზინფეცირებას. 
• 1:200 მინიმალური მოცდის დრო 35-40 წთ. ჯამში 201 ლიტრი ნაზავი ყოფნის ერთჯერადად 1005მ2 ზედაპირის 
დეზინფეცირებას. 
ნაზავი ხსნარის შენახვა შეიძლება 2 წლის განმავლობაში. თუ არ ხდება ჭურჭელში არსებული ნაზავი ხსნარის 
განმოყენება რამდენიმე დღის განმავლობაში, გამოყენებამდე, რამდენჯერმე აანჯღრიეთ ჭურჭეულში არსებული 
ხსნარი. 

შენიშვნა:
აუცილებლად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი დეზინფიცირებადი საწმენდი - Desinfektionsreiniger-ის წყალთან გაზავების 
პროპორციისა და მინიმალური მოცდის დროის თანაფარდობა, რომ უზრუნველყოფილი იქნას სასურველი შედეგი.

გაფრთხილება
კონცეტრატის თვალებში ან კანზე მოხვედრა, იწვევს სერიოზულ გაღიზიანებას (H 314). აქედან გამომდინარე, ძალიან 
მნიშვნელოვანია, პროდუქტის გამოყენებასთან დაკავშირებული შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა. 
თავდაცვის ზომები და ქცევის წესები:
-ქიმიურ ნივთიერებებთან ურთიერთიობისას, აუცილებელია ჰიგიენის ზოგადი ნორმების დაცვა. დაუშვებელია 
პროდუქტის დალევა, კონცეტრატის სუნთქვა და სამუშაოს წარმოების პროცესში სიგარეტის მოწევა;
-თავიდან უნდა იქნას აცილებელი ხსნარის მოხვედრა კანზე და თვალებში. ამისთვის აუცილებელია მუშაობის 
პროცესში დამცავი სათვალის და შესაბამისი ქიმიური დაცვის მქონე ხელთათმანების (EN374 სტანდარტის შესაბამისი) 
გამოყენება;



-სადიზენფექციო სამუშაოების წარმოება უნდა მოხდეს მხოლოდ სამუშაო ტანსაცმელით, რომელიც მთლიანად 
ფარავს სხეულს;
-კანზე პროდუქტის მოხვედრის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა მოახდინოთ წყლის და საპნის მეშვეობით, მისი 
შესაბამისი ადგილიდან მოცილება;
-სამუშაოს დასრულების შემდეგ, გულდასმით უნდა მოხდეს ხელების დაბანა თბილი წყლით და საპნით;
-კონცეტრატის შენახვა დასაშვებია მხოლოდ ქარხნული შეფუთვის ტარაში და ის უნდა ინახებოდეს გრილ, კარგად 
ვენტილირებად დახურულ სათავსოში;
-კონცეტრატზე დაშვების უფლება უნდა ქონდეს მხოლოდ ამისთვის გამოყოფილ კომპეტენტურ პირებს;

პირველადი დახმარება:
-თვალში ხსნარის მოხვედრის შემთხვევაში, გამდინარე წყლის მეშვეობით, 10 წუთის განმავლობაში უნდა მოხდეს ამ 
თვალის გამორეცხვა. გამორეცხვის დროს, აუცილებელია ქუთუთო იყოს ღია. ამის შემდეგ დაზარელებულმა უნდა 
მიმართოს ოფთალმოლოგს;
-კანზე ხსნარის მოხვედრის შემთხვევაში, აუცილებელია ამ ადგილის ჩამობანვა დიდი რაოდენობის გამდინარე წყლის 
მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ ჩამობანის შემდეგ,   ვიზუალურად ჩანს, რომ მოხდა კანის დაზიანება, აუცილებელია 
მიმართიოთ ექიმს;
-სამუშაო ტანსაცმელზე ხსნარის გადასხმის შემთხვევაში, დაიყოვნებლივ გაიხადეთ სამუშაო ტანსაცმელი და მის ქვეშ 
არსებული თეთრეული და მოახდინეთ ტანის დაბანა გამდინარე წყლით. იმ შემთხვევაში, თუ დაბანის შემდეგ,   
ვიზუალურად ჩანს, რომ მოხდა კანის დაზიანება, აუცილებელია მიმართიოთ ექიმს;
-კონცეტრატის გადაღლაპვის შემთხვევაში, პირის ღრუში რამდენჯერმე გამოივლეთ სუფთა წყალი და დაუყოვნებლივ 
მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას შემდგომი დახმარების აღმოსაჩენად;
-კონცეტრატის დიდი რაოდენობით ჩასუნთქვის შემთხვევაში, პირველ რიგში აუცილებელია გარეთ გასვლა და სუფთა 
ჰაერის სუნთქვა. თუ თავს ვერ იგრძნობთ უკეთესად, უნდა მიმართოთ ექიმს.  
















