
«Оволодіння основами матеріалознавства» 

Кваліфікація: манікюрник ІІ розряду 

 

Н.Е. №15 Види, склад найменування дезінфікуючих.  

Сучасні  дезинфіуючі  засоби 

Всі  інструменти і пристосування для манікюрних робіт  необхідно систематично 

дезінфікувати для знищення хвороботворних мікроорганізмів і, щоб уникнути їх можливого 

переносу від одного клієнта до іншого. 

Дезінфекція - це знищення мікроорганізмів різними способами. Хімічні 

речовини, що вбивають мікроорганізми, називають бактерицидними.  

Вони повинні відповідати наступним вимогам: 

- добре розчинятися у воді; 

- діяти в малих концентраціях і в короткі терміни вбивати мікроорганізми; 

- бути достатньо стійкими при зберіганні; 

- бути дешевими, а також зручними при зберіганні і транспортуванні. 

У ПЕРУКАРНЯХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ХІМІЧНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ МЕТОДИ 

ДЕЗІНФЕКЦІЇ.  

 

 

 

 

 

До фізичних засобів належать: кип’ятіння у воді, пропалювання на відкритому вогні 

пальника металевих інструментів, прасування білизни гарячою праскою, а також 

утримування інструментів під УФ-променями. Однак, в даний час в перукарнях цей метод 

використовується рідко. 

Хімічний метод — це обробка перукарських інструментів і приладдя спиртом, розчином 

хлораміну, інкрасептом, триацидом та ін. Дезінфекцію здійснюють шляхом замочування, 

занурення, протирання об’єктів знезараження. 

Дезінфекція інструментів проводиться фізичним методом або хімічними засобами 

безпосередньо після того, ЯК ВОНИ БУДУТЬ ВИМИТІ В 0,5 %-НОМ МИЛЬНОМУ 

РОЗЧИНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЩІТКИ,  ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ ЗМИТІ.  

ПЕРЕД  ПОЧАТКОМ РОБОТИ З КОЖНИМ КЛІЄНТОМ МАЙСТЕР  НА ОЧАХ 

У ВІДВІДУВАЧА ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВИМИТИ РУКИ З МИЛОМ. 

Інструменти, що використовуються в перукарні, повинні бути виготовлені з матеріалів, що 

легко піддаються дезінфекції. 

Обслуговування відвідувачів в перукарні проводиться тільки продезінфікованими 

інструментами, для чого необхідно бритви і ножиці опускати в спирт (денатурований або 

гідролізний) міцністю 70%. Спирт, призначений для дезінфекції інструментів, наливати в 

широку посудину з  кришкою, що щільно закривається і використовувати не більш ніж на 

150 процедур. 

Робочі ємкості для дезінфекції інструментів повинні мати маркування у відповідності з 

призначенням. 



Для дезінфекції інструментів необхідно стежити за тим, щоб ріжуча поверхня була повністю 

занурена в спирт. Витрата спирту на одного відвідувача проводиться у відповідності з 

діючими Нормами витрати матеріалів для перукарень. 

Інструменти і предмети з пластмаси дезінфікуються 0,5%-м розчином хлораміну протягом 

10-15 хвилин. Розчин наливають у пластмасові банки з кришками ємністю не менше 500 мл і 

замінюється свіжим не рідше одного разу на 5 днів. 

Інструменти зберігаються на робочому місці або в шафах.  

ДО СУЧАСНИХ ДЕЗИНФІКУЮЧИХ  ЗАСОБІВ В ПЕРУКАРНІ ВІДНОСЯТЬСЯ: 

 Екобриз спрей - Антимікробна активність: 

 бактерії (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, 

туберкульозу) 

 віруси (тестовано на вакцинном шт. поліовіруса 1 типу) 

 патогенні гриби 

Переваги: 

 Експрес експозиція 30 сек. — 5 хв. 

 Повна сумісність з оброблюваними матеріалами 

 Не вимагає змивання після обробки 

 Не залишає слідів на оброблених поверхнях 

 Безпека застосування 

Призначення: 

 дезінфекція невеликих за площею поверхонь в приміщеннях, в т. ч. 

важкодоступних; 

 дезінфекція предметів обстановки (у т. ч. бактерицидних ламп); 

 дезінфекція обладнання, приладів, включаючи датчики до апаратів УЗД та ін; 

 дезінфекція предметів догляду за хворими, візків, гумових і пропіленових 

килимків, взуття; 

 дезінфекція гумових рукавичок (з хлоропренового каучуку або латексу). 
 

 БАЦИЛЛОЛ АФ  використовується для миттєвої дезінфекції 

різних поверхонь, прозора рідина з легким спиртовим запахом, 

готова до використання. Ефективно знищує стрето-, стафілококи, 

золотистий стафілом, дезактивує палочку туберкульозу, віруси 

гепатиту С, віруси Сн. 

   Очищений від забруднення інструмент зрошують з обох боків 

протягом 5 хвилин.. Для використання в умовах перукарень це засіб 

просто ідеальний. 

Індивідуальні серветки Бациллол в упаковках по 100 шт. 

 

ДЕЗІНФЕКТОР БЛАНІДАС - універсальний безальдегідний нехлорний засіб для 

поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та одночасного миття всіх типів 

поверхонь, для проведення генеральних прибирань, для знезараження медичних виробів 

(дезінфекція + передстерилізаційне очищення + стерилізація) 



Для дезінфекції рук і рукавичок використовують такі засоби дезінфекції, 

як СТЕРИЛІУМ або його більш дешевий аналог АХД 2000 ЕКСПРЕС. 

Дезактин – це сухий білий кристалоподібний порошок без запаху, який розчиняють у 

теплій воді: 1 г сухої речовини на 0,999 л води. Застосовують 1 % розчин. 

   Інструмент, очищений від залишків волосся та бруду, розкладають на серветці і 

зрошують з обох боків розчином протягом 5 хвилин. 

PROSTERIL- Ефективно очищує, дезінфікує, зволожує і пом'якшує шкіру рук, 

знищуючи 99,9% хвороботворних бактерій (вкл. туберкульоз), вірусів (вкл. ВІЛ, гепатит 

В, С, грип, парагрип), грибків (кандидози, дерматомікози). 

Засіб сприяє загоєнню незначних тріщинок і подряпин, забезпечує антисептичну дію, 

знищує мікроби за допомогою бактерицидного комплексу. Придатний для частого 

використання завдяки діючим косметичним добавкам. Не викликає корозії металу, не 

ушкоджує об'єкти обробки. Не містить хлору і окислювачів. 

 

БІОЛОНГ Універсальний засіб, не містить хлору, фосфатів, кислот, 

альдегідів, важких металів, не лишає розводів. Не викликає алергію. 

БіоЛонг готовий до використання 4%  розчин. Видаляє бруд та знищує 

небезпечні мікроби, віруси, цвіль, та неприємний запах. Ефективний 

відносно грамнегативних та грампозитивних бактерій (в т.ч. мікобактерій 

туберкульозу) вірусів, пліснявих грибів, та грибів роду Кандида, 

дерматофітів та спороутворюючих бактерій. Протягом 14 діб запобігає 

розмноженню бактерій, плісняви на обробленій поверхні. Не ушкоджує 

вироби з кольорових металів, пластмаси, нержавіючої сталі, лакофарбових 

покриттів, штучних матеріалів, шкіри, тканини, скла, дерева та інших. 

 

 КЛІН СТРІМ гігієнічна дезінфекція шкіри рук працівників 

підприємств косметичної, фармацевтичної, харчової промисловості. 

Дезінфекція шкіри клієнтів перед манікюром і педикюром  

 

 

КВІКДЕС - дезінфікуючий засіб, готова до використання прозора рідина, рН 7,0-8,0. 

Не руйнує об'єкти, виготовлені з металу, скла, не залишає нальоти, має миючі 

властивості, добре розчиняє і видаляє механічні, білкові, жирові забруднення, залишки 

крові і т. Д. 

Склад засобу , вміст діючих та додаткових речовин, мас.%: етанол-43,0; n-

пропанол-8,0; дідецілдіметіламоніум хлорид - 0,08; (Діючі речовини); додаткові 

речовини; вода до 100,0. 

Обов'язковою умовою використання дезінфектантів є сертифікати 

відповідності. Перед використанням дезінфектанту слід обов'язково ознайомитися 

з інструкцією про правила його застосування. 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ  МАТЕРІАЛ ТА  ЗАКОНСПЕКТУВАТИ   ПІДКРЕСЛЕНИЙ 

ТЕКСТ  

 

https://optsalon.com/uk/dezynfektsiia/sterilium-1-litr.html
https://optsalon.com/uk/dezynfektsiia/ahd-ekspress-1-litr.html

