
менти для отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря мають такий вигляд (рис. 2).

Висновки 
1. Дані, що існують нині в інформацій�

ній мережі Центру реєстрів МОЗ України
не можуть бути використані для оцінки
впливу забрудненого повітря на здоров'я
населення.

2. Необхідна розробка нового підходу
до створення програмного забезпечен�
ня збирання, обробки, збереження та
аналізу інформації санітарно�епідеміо�
логічної служби про рівень забруднення
атмосферного повітря.

3. Реалізація запропонованого підходу
до використання нових інформаційних
технологій стане підґрунтям для забез�
печення наукового обґрунтування, си�
стемного і комплексного підходу до вирі�
шення проблем охорони атмосферного
повітря з метою підвищення ефективно�
сті контролюючої функції СЕС. 
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инішня складна епідемічна си�
туація вимагає підвищеної
уваги до профілактики інфек�
ційних захворювань. Тому у си�
стемі засобів боротьби з ін�
фекціями та їх неспецифічної
профілактики чільне місце по�
сідає дезінфекція, яка спрямо�
вана на припинення передачі
збудників інфекційних хвороб
шляхом знищення або вилу�
чення патогенних і умовно�па�
тогенних мікроорганізмів з
об'єктів навколишнього сере�
довища.

Серед основних методів де�
зінфекції (механічний, фізич�
ний, хімічний, біологічний) [3]
саме хімічний знайшов най�
ширше застосовування у прак�
тиці. Так, речовини зазначеної
групи найчастіше застосову�
ються у зв'язку з їхньою до�
ступністю, простотою засто�
сування, широким вибором. Ці
хімічні засоби використовують
у вигляді емульсій, суспензій,
паст, порошків, аерозолів то�
що, але найчастіше — у вигляді
водних розчинів. Широке за�
стосування їх зумовлене тим,
що дрібні крапельки рідини, які
містять дезінфікуючі засоби,
легко і швидко адсорбуються
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оболонкою мікробної клітини.
Крім цього, дезінфікуючі засо�
би швидше знаходять доступ
до мікробної клітини через
водну фазу і тому активніше ді�
ють на клітину [3, 6].

Так, усі хімічні речовини, що
використовуються у дезінфек�
ційній практиці, поділяють на
кілька груп [2, 5]:

1 — хлорвмісні засоби (хлор�
не вапно, хлораміни, гексахлор
тощо);

2 — йод, бром та їхні сполуки
(йодонат, дибромантин тощо);

3 — феноли, крезоли та їхні
сполуки (лізол, фенол тощо);

4 — окислювачі (перекис вод�
ню, надоцтова кислота тощо);

5 — луги (їдкий натр, кальци�
нована сода тощо);

6 — спирти (етиловий, ізопро�
піловий тощо);

7 — четвертинно�амонієві спо�
луки (дегмін, ніртан тощо);

8 — гуаніди (хлоргекседин, ок�
тенідин тощо);

9 — альдегіди (глутаровий аль�
дегід тощо);

10 — третинні аміни (аміроль,
триацид тощо).

Проте тривале використання
того ж саме хімічного препара�
ту призводить до появи стійких
форм мікроорганізмів, що ви�
магає застосування нових де�
зінфікуючих хімічних речовин,
які б відповідали певним вимо�
гам [1, 4]:

мати високу мікробіологіч�
ну ефективність, широку анти�
мікробну дію;

діяти швидко і у малих кон�
центраціях;

бути безпечними при за�
стосуванні для персоналу і па�
цієнта;

мати високий ступінь стій�
кості до органічного наванта�
ження (наприклад, за наявності
таких речовин, як кров, сеча,
залишки їжі тощо);

швидко і повністю розчи�
нятись у воді або добре змішу�
ватись з нею, утворюючи стійкі
емульсії;

бути доступними і дешеви�
ми у виробництві, зручними для
транспортування та достатньо
стійкими при зберіганні;

бути нескладними при
приготуванні робочих розчинів,
їх використанні, видаленні;

не бути вибухонебезпечни�
ми та легкозаймистими;

не мати різкого запаху, осо�
бливо при використанні на під�
приємствах харчової проми�
словості (на молокозаводах,
м'ясокомбінатах, оскільки м'ясо

й молоко легко його адсорбу�
ють) тощо.

Крім того, сучасний хімічний
метод заснований на викори�
станні хімічних речовин у поєд�
нанні їх з миючими засобами,
що значно підвищує їхню дію. 

Об'єкт і методи досліджен)
ня. До дезінфікуючих та мий�
них засобів можна віднести і
новий препарат "Дезолон", ос�
новні характеристики якого
представлені нижче.

Препарати на основі третин�
них амінів (амфотензидів), до
яких і належить "Дезолон", —
це новий тип дезінфектантів, ін�
терес до яких зумовлений на�
самперед їхньою високою
мікробіологічною надійністю
(активні щодо бактерій, у т.ч.
мікобактерій, а також грибів, ві�
русів), невисокою токсичністю
(відсутністю канцерогенного,
тератогенного, ембріотоксич�
ного впливу тощо), хорошими
мийними властивостями.

Порівнювали характеристику
препарату на основі третинно�
го аміну "Дезолон" з активними
діючими речовинами основних
дезінфікуючих засобів. Це дало
змогу представити критерії
оцінки основних дезінфікуючих
засобів, у тому числі і "Дезоло�
ну" для знезараження повер�
хонь. Також спільно з фахівця�
ми Інституту епідеміології та ін�
фекційних хвороб імені
Л.В. Громашевського АМН Ук�
раїни, Центральної санітарно�
епідеміологічної станції МОЗ
України було вивчено токсич�
ність та безпечність "Дезолону"
при його застосуванні для де�
зінфекції та передстерилізацій�
ного очищення. Визначено
призначення, сфера та спосіб
застосування, запобіжні заходи
безпеки, умови транспортуван�
ня та зберігання цього препа�
рату. Виявлено основні перева�
ги "Дезолону" щодо інших де�
зінфікуючих та мийних засобів.

Результати та їх обгово)
рення. Дезінфікуючий та мий�

ний засіб "Дезолон" має ос�
новну діючу речовину — тре�
тинний амін (N, N�біс(3�аміно�
пропіл) додециламін — 5%),
ПАР (неіоногенна поверхнево�
активна речовина) та інертні
компоненти.

При дослідженні активності
діючої речовини "Дезолону"
порівнювали її характеристику
з іншими активними речовина�
ми основних дезінфікуючих за�
собів, таких як спирти, четвер�
тинні амонієві сполуки, йодак�
тивні та хлорактивні сполуки,
феноли, альдегіди, перекис
водню тощо.

При порівнянні цих деззасо�
бів виявлено їхні певні преваги і
недоліки. 

Наприклад, ті дезінфікуючі
засоби, основними діючими
речовинами яких є спирти
(етиловий, ізопропіловий),
ефективні проти вегетативних
мікроорганізмів, грибів, міко�
бактерій, але вони не діють на
спори. Крім того, ізопропанол
неактивний ще і проти деяких
дрібних ліпофільних вірусів.
Проте позитивним є те, що ці
засоби швидко діють. Але для
досягнення високого рівня ан�
тимікробної дії цим препара�
там необхідний вологий кон�
такт протягом 5 хвилин. Також
ці засоби займисті; не мають
мийної дії; псують поверхні з
лаку, шкіри тощо; інактивують�
ся органічними речовинами;
можуть сушити і викликати по�
дразнення шкіри. 

Щодо четвертинних амоніє�
вих сполук, то активність їх
проявляється по відношенню
до грампозитивних і деяких
грамнегативних вегетативних
бактерій, грибів, ліпофільних
вірусів. Вони мають детерген�
тну (мийну) активність, але їхні
недоліки полягають у тому, що
ці сполуки слабко діють на
збудник туберкульозу, гідро�
фільні віруси. Не діють вони та�
кож і на спори, неефективні у
присутності органічних матері�

D3-09 b-.qxd  16.08.2009  21:17  Page 57



алів; легко абсорбуються і ней�
тралізуються багатьма матері�
алами (бавовною, вовною); не�
сумісні з милом; псують лакові,
шкіряні та інші поверхні.

Феноли — це сполуки, які
проявляють активність проти
широкого спектру мікроорга�
нізмів. Проте мають такі недо�
ліки: залишають плівку на по�
верхнях, що піддаються дезін�
фекції; можуть викликати по�
дразнення і депігментацію шкі�
ри; інактивуються органічними
матеріалами; роз'їдають гуму і
деякі пластмаси; потребують
контакту з поверхнею протя�
гом не менше 10 хвилин; не ре�
комендується їх використову�
вати у присутності пацієнтів, а у
відділеннях для немовлят
заборонено (можуть провоку�
вати анемію); мають високу
токсичність.

Хлорактивні сполуки ефек�
тивні проти бактерій (у т.ч. мі�
кобактерій), грибів, вірусів. Во�
ни мають високу активність,
достатню швидкість дії; низьку
вартість при закупівлі, але ви�
кликають корозію металів, про�
блеми при з'єднанні з детер�
гентами, інактивуються орга�
нічними сполуками, можуть
відбілювати тканини; мають
потенційну канцерогенність
при контакті з формальдегі�
дом. Розчини хлорактивних
препаратів нестабільні, проте у
стічних водах вони не розкла�
даються, а утворюють стійкі га�
логенорганічні сполуки, до�
статньо небезпечні (мають
канцерогенні, мутагенні, тера�
тогенні властивості).

Йодактивні сполуки ефектив�
ні проти бактерій, але мають
слабку активність на віруси,
гриби, дріжджі. Вони швидко
діють; нетоксичні; проявляють
сильну детергентну дію. Їхніми
недоліками є те, що вони ви�
кликають корозію металів; по�
гіршують якість гуми і деяких
пластмас; можуть викликати
опіки тканин; інактивуються
органічними речовинами; за�
лишають плями; не мають спо�
рацидної активності.

Така дезінфікуюча сполука,
як перекис водню має широкий
спектр активності проти мікро�
організмів (включаючи спори).
Крім того, перекис водню не
втрачає своєї активності у при�
сутності органічних забруд�
нень. Ця речовина не має за�
паху, нетоксична; вона безпеч�
на для навколишнього середо�
вища; легко видаляється з по�

верхні. Але при потраплянні в
очі може викликати опіки; має
знебарвлюючий ефект і несу�
місна з такими металами, як
латунь, цинк, мідь, нікель, срі�
бло. Крім того, може справляти
негативний ефект на якість ма�
теріалів ендоскопів; потребує
спеціальних умов зберігання.

Надоцтова кислота як дезза�
сіб має також широкий спектр
активності проти мікроорганіз�
мів, включаючи і спори. Вона
швидко діє і у низьких концен�
траціях, і при низьких темпера�
турах; має високу ефектив�
ність у присутності органічних
матеріалів; не вимагає актива�
ції; сумісна з багатьма іншими
дезінфектантами. Але ця спо�
лука є дорогим деззасобом;
може справляти негативний
ефект на якість матеріалів ен�
доскопів; мати токсичний
вплив, а її концентрат може ви�
кликати опіки шкіри і слизових
оболонок.

Широкий спектр активності
проти мікроорганізмів (у т.ч.
спор) має і глутаровий альде�
гід. Ця сполука не пошкоджує
вироби з гуми, металів, ефек�
тивна у присутності органічних
матеріалів; застосовується для
оптичних інструментів. Проте
до недоліків цього дезінфек�
танту можна віднести його не�
стабільність, високу вартість,
необхідність в активації. Крім

того, глутаровий альдегід може
викликати опіки шкіри і слизо�
вих оболонок; фіксує білкові
забруднення, має різкий запах
і не має мийної дії.

Формальдегід — це дезінфі�
куюча речовина також широко�
го спектру дії (ефективна проти
мікроорганізмів, у т.ч. і спор).
Не вимагає активації. Але ця
сполука має потенційно канце�
рогенну дію (необхідно дотри�
муватися обмеження прямого
контакту); різкий запах; по�
дразнюючий вплив. 

До деззасобів належить і по�
лігексаметиленгуанідин гідро�
хлорид (гуадин), який має ши�
рокий спектр активності. Він не
має різкого запаху; характери�
зується низькою токсичністю
щодо шкірних покривів, очей.
Проте у нього відсутня мийна
здатність; його активність
зменшується за наявності ор�
ганічних сполук; він псує лако�
вані поверхні, а з хлором утво�
рює нерозчинну жовту плівку.

Щодо деззасобів на основі
третинних амінів, до яких на�
лежить і "Дезолон", то ці пре�
парати мають широкий спектр
активності проти мікроорга�
нізмів (грампозитивних, грам�
негативних, у т.ч. збудника ту�
беркульозу, вірусів (гепатити,
ВІЛ�інфекція, полівіруси то�
що), грибів, спор. Вони мало�
токсичні, стабільні, добре роз�
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Примітка: "+" — присутня властивість; 
"2" — відсутня властивість; "±" — слабка властивість.

Таблиця
Критерії оцінки основних дезінфікуючих засобів 

для знезараження поверхонь

Властивості
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Антимікробна активність:
бактерії 
туберкульоз
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Низька токсичність � + � + � + +

Наявність мийної дії � � � � � + +

Не пошкоджує поверхні ± + � � � + +

Стабільність при зберіганні + + � � � + +

Хороша розчинність + + + + � + +

Відсутність неприємного запаху � + + _ � + +

Не фіксує забруднення � � + _ � + +

Не викликає корозію металів + + � � � + +
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чиняються у воді, не псують
поверхню, яка піддається де�
зобробці (шкіру, лак, полімери
тощо), не викликає корозію
металів, має високу дезінфі�
куючу здатність, мийну дію,
немає різкого запаху, не ви�
кликає опіків при потраплянні
на шкіру. А робочі розчини
тільки в умовах багаторазово�
го впливу можуть викликати
сухість шкіри та подразнення
слизових оболонок очей.

Так, на основі порівняльних
характеристик активних діючих
речовин дезінфікуючих засобів
було створено зведену та�
блицю критеріїв оцінок цих
деззасобів (таблиця), яка на�
дала можливість чітко визначи�
ти переваги саме мийних засо�
бів на основі третинного аміну. 

Таким чином було визначено,
що основні характеристики
препарату на основі третинно�
го аміну "Дезолон" мають певні
переваги:

бактерицидні властивості
широкого спектру щодо мікро�
організмів грампозитивних та
грамнегативних, включаючи
збудники внутрішньолікарня�
них інфекцій (Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Stre�
ptococcus faecalis, Staphylo�
coccus aureus, Salmonella
typhimurium тощо), туберку�
льозу та особливо небезпечних
інфекцій (чуми, холери); вірулі�
цидні властивості (включаючи
збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ,
поліовірусів тощо); фунгіцидні
властивості (щодо грибів роду
Candida та збудників поверхне�
вих дерматомікозів);

малотоксичність та без�
печність (не містить глутарово�
го альдегіду, формальдегіду,
хлору, фенолу, спиртів, ЧАС,
перекису водню). Специфічних
віддалених ефектів (ембріото�
ксичного, тератогенного, мута�
генного, гонадотоксичного) не
виявлено. Крім того, засіб у ви�
гляді концентрату сенсибілі�
зуючої дії не має, хоча іноді мо�
же спричиняти виражену міс�
цево�подразнювальну дію на
шкіру та слизові оболонки
очей, а робочі розчини тільки в
умовах багаторазового впливу
викликають сухість шкіри та по�
дразнюють слизові оболонки
очей. Дозволяється працювати
з робочим розчином цього
препарату і у присутності лю�
дей (пацієнтів);

добре розчиняється у воді.
Наприклад, робочі розчини за�
собу прозорі, добре миють по�

верхні, не залишають плям;
хороші мийні та дезодо�

руючі властивості;
не фіксує органічні забруд�

нення;
не викликає корозію мета�

лів, не псує вироби медичного
призначення, інструментарію
(ендоскопи), також не псує по�
верхні меблів, конструкційних
матеріалів (лакофарбових, гу�
мових, дерев'яних, керамічних,
шкіряних, полімерних тощо);

незаймистий, вибухобез�
печний;

не втрачає властивостей
(бактерицидних, фізико�хіміч�
них) після відтаювання (при за�
морожуванні);

не вимагає особливих
умов зберігання (на відміну від
хлораміну тощо).

Дезінфікуючий та мийний за�
сіб на основі третинного аміну
"Дезолон" може використову�
ватися на підприємствах кому�
нально�побутового обслугову�
вання (у гуртожитках, готелях,
перукарнях, пральнях); у закла�
дах громадського харчування та
торгівлі, на підприємствах хар�
чової промисловості (молочної
тощо); промислових ринках; у
лікувально�профілактичних за�
кладах та дитячих установах; у
вогнищах інфекційних хвороб; у
культурно�оздоровчих закла�
дах, закладах освіти; об'єктах
залізничного транспорту; у по�
буті тощо для дезінфекції та
очищення поверхонь примі�
щень (стін, підлоги, дверей то�
що), твердих меблів; санітарно�
технічного обладнання; посуду
столового і лабораторного;
іграшок; предметів догляду за
хворими; виробів медичного
призначення; прибирального
інвентарю; при проведенні по�
точної та заключної дезінфекції
при інфекціях бактеріальної, ві�
русної та грибкової етіології у лі�
кувально�профілактичних за�
кладах та вогнищах інфекційних
захворювань; для дезінфекції
санітарного транспорту; для пе�
редстерилізаційного очищення
виробів медичного призначен�
ня; для проведення профілак�
тичної дезінфекції тощо.

Висновок
Дезінфікуючий, мийний, де�

зодоруючий засіб "Дезолон" як
представник групи дезінфікую�
чих препаратів на основі тре�
тинного аміну є високоефек�
тивним, універсальним засо�
бом нового покоління. Він від�
повідає вимогам щодо суча�
сних дезінфікуючих засобів як

препарат, що має високу мікро�
біологічну ефективність та ши�
року антимікробну дію; мийну
здатність; діє швидко і у малих
концентраціях; є безпечним
при застосуванні і для персона�
лу, і для пацієнтів; має високий
ступінь стійкості до органічного
навантаження; добре і швидко
розчиняється у воді; не має різ�
кого запаху; є доступним і зруч�
ним для транспортування, стій�
кий при зберіганні; має дезодо�
руючий ефект; не є вибухоне�
безпечним та легкозаймистим;
простий при приготуванні ро�
бочих розчинів та при їх вико�
ристанні. 

Новий препарат на основі
третинного аміну "Дезолон"
зареєстрований Міністерством
охорони здоров'я України (Сві�
доцтво про Державну реєстра�
цію від 20.01.2009 року за
№ 000487) і може застосову�
ватися як дезінфікуючій та
мийний засіб відповідно до за�
тверджених рекомендацій.
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