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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАIНИ 3 ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
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вул. Б. Грiнченка, 1, м. КИIВ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mai1: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
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Об'скт експертизи Эасiб дезiнфiкуючий «Деланол», основними дiЮЧИМИ'речовинами якого с
алкiлдиметилбензиламонiум хлорид у межах 14,0-16,0 % та N,N-бiс(3-амiнопропiл)додециламiн
у межах 14,0-16,0 %
виготовлений у вiдповiдностi iз ТУ У 24.2- 22920528-013:2008 "ДеJiанол. Технiчнi умови" та змiни}Ы до них
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЭЕд, артикул 20.2
Сфера застосування та реалiзацi} об'екта експертизи Дезiнфекцiя та стерилiзацiя, у тому числi сумiщення з
достерилiзацiйним очищенням виробiв медичного призначення, включаючи ендоскопи та iнструменти до них,
хiрургiчних i стоматологiчних iиструментiв при вiрусних, бактерiальних (включаючи туберкульоз) i грибкових
(кандидози, дерматофiтii) iнфекцiях; дезiнфекцiя високого рiвня (ДВР) ендоскопiв. Поточна, заключна та
профiлактична дезiнфекцiя в закладах охорони здоров'я, в тому числi лiкувально-профiлактичних
закладах рiзного
проФiлю, станцiях переливання KPOBi,аптеках, вогнищах iнф'екцiйних хвороб; пiдприсмствах фармацевтичноi',
мiкробiологiчно}, парфумерно-косметично}, харчово} i харчопереробно} промисловостi, агропромислового комплексу
(у тому числi тепличне господарство), ветеринарi}, торгiвлi, зв'язку, комунально-побугового обслуговування,
транспорту (у тому числi автомобiльного та залiзничного), пенiтенцiаРНОl системи, ресторанного, готельного та
водопровiдно-каналiзацiйного
господарства, санаторно-курортних, соцiального захисту, спортивно-оздоровчих,
oCBiTHix,навчально-виховних закладах ycix типiв, незалежно вiд }х пiдпорядкування, форм власностi i акредитацii'~
перукарнях; косметологiчних клiнiках i салонах (краси, татуажу), iншiй сферi послуг; банкiвських установах; об'сктах
MiHicTepcTBaоборони Украi'ни, СЭР Укра}ни, МВС Укра}ни, Нацiонально} полiцi} Укра}ни, Державноi' служби з
надзвичайних ситуацiй Укра}ни, Державно} служби спецiального зв'язку та захисту iнформацi} Украi'ни, Державноi'
пенiтенцiарно} служби Укра}ни; зонах воснних дiй; у побугi; мiсцях тимчасового прожиnання та масового перебування
людей; iнше згiдно iнструкцiЙ. Оптоnа та роздрiбпа торгiвля
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Краi'на-виробник ТОВ «Делана», УкраУна, 02068, м. КИIВ,проспект Григоренка, 33/44, тел: (044) 5707018, Е-шаil:
delana@ukr.net, код за €WПОУ: 22920528
(адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, Е-шаН, веб-сайт)

Эаявник експертизи ТОВ «Делана», Укра}на, 02068, м. Ки'iв, проспект Григоренка, 33/44, тел: (044) 5707018, Е-шаi1:
delana@ukr.net, код за €WПОУ: 22920528
(адреса, мiсцезнаХОДЖСlIlIЯ,телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Данi про контракт на постачання об'скта в Укра}ну:
Об'ект експертизи вiдповiдае встановленим медичним критерiям безпеки!показникам: за результатами iдентифiкацi'j
(до складу засобу ВХОдЯтьалкiлдиметилбензиламонiум
хлорид, N,N-бiс(3-амiнопропiл)додециламiн,
спирт
iзопропiловий, iншi функцiональнi добавки та вода), а також розгляду супровiдних документiв, оцiнки ефективностi
знезараження i ризику для здоров'я населення, а саме: об' ект експертизи згiдно з ГОСТ 12.1.007-76 належить до
помiрно небезпечних речовин (3 клас небезпеки) при вnеденнi у шлунок та до мало небезпечних речовин при
HaHeceHHiна шкiру (4 клас небезпеки); у рекомендоваllИХ до використаНIlЯ концентрацiях не виявляс шкiрноподразнюючо} властивостi; в нативнiй формi подразюое шкiру, слизову оБОЛОIlКУочей та BepxHi дихальнi шляхи;
сенсибiлiзуюча дiя вiдсугня; мае бактерицидну дiю, у т.Ч. по вiдношенню до збудника туберкульозу, вiрулiцидну,
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фунгiцидну та спороцидну дiю. Випробування проведенi вiдповiдно до вимог Дсту ISOIIEC 17025:2006 (Атестат
акредитацi'j Нацiонального агентства з акредитацiУ УкраУни вiд 09.08.2018 р. за N"Q 2Н375).
Необхiдними умовами використанняlзастосування, зберiгання, транспортування, утилiзацiУ, знищення €:
а) ре€страцiя засобу у встановленому чинним законодавством порядку; б) дотримання вимог, встановлених даним
висновком за результатами розгляду супровiдних документiв та випробувань наДаного виробником зразкх;..&
забезпечення умов ВI:.fPобництва,передбачених вимогами ТУ У 24.2- 22920528-013:2008 "деланол. Технiчнi умови" та
змiни N"Q 1 до них; Bci працюючi повиннi проходити попереднi i перiодичнi медичнi огляди в термiни, встановленi
наказом МОЗ Украiни вiд 21.05.2007 N"Q 246 "Про затвеQДжен~ Порядку проведення медичних оглядiв !!рацiвникiв
певних категорiй" та наказу МОЗ УкраУни вiд 14.02.2012,No 107 "Про внесення змiн до наказу MiHicTepcTBaохорони
здоров'я УкраУни вiд 21.05.2.907 N"Q 246"; г) транспортування, зберiгання i використання у вiдповiдностi з вимогами
виробника, а також iнструкцiй, розроблених з дотриманням дiючих у данiй галузi вимог i затверджених в
установленому чинним законодавс.твом порядку; д) piBHiBMicry при вшюбництвi та використаннi (мг/куб.м, не
бiльше): в повiтрi робочоУ-зони: алкiлдиметилбензиламонiум хлориду - 1,0; спирту iзопропiлового - 50/10 (п'з)~
N,N-бiс(3-амiнопропiд)додециламiну
(за алкiлпропiлендiамiном) ~;
в атмосферному nOBiтpi спирту iзопропiлового 0,6/0,6; е) умовиутилi'зацiУ i знищення згiдно з Законом УкраУни вiд 14.01.2000 ~
N"Q 1393-XIV "Про вилучення з
обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсноУта небезпечноУ продукцiГ'; €) надання до
кожноУпартii' об'€кта експертизи сертифiката його якостi; ж) вибiрковий контроль об'€кта експертизи на вiдповiднiсть
вимогам даного висновку за покюниками безпеки дЛя здоров'я люди ни, ефективнiстю знезараження та вимогам
дiючого caHiTapHoro законодавства Украiни.
За результатами державноУ cahitapho-епiдемiологiчноУ експертизи об'€кт експертизи Засiб дезiнфiкуючий «деланол»,
основ ними дiючими речовинами якого € алкiлдиметилбензиламонiум хлорид у межах 14,0-16,0 % та N,N-бiс(3амiнопропiл)додециламiн у межах 14,0-16,0 %, за наданим заявником зраз ком вiдповiда€ вимогам дiючого caHiTapHoro
законодавства УкраУни i за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленiй сферi
застосування .
TepMiH придатностi гарантований ви.робником - 5 p'oKiBЗ дати виробництва.
1нформацiя щодо етикетки, iнструкцiУ, правил тощо повинна бути надана етикетка украУнською мовою з iнформацkю
про рецептУР.ниЙсклад, TepMiHпридатностi, умови ВИКОQистання,зберiгання i заходи безпеки.
даний висновок не може бути використаний для реклам и СПОживчихякостей об'€кта експертизи.
Висновок дiйсний протягом TepMiнy дiУТУ У 24.2- 22920528-013:2008 "деланол. Технiчнi умови".
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдЛягають контролю на кордонi: :
Показники безпеки, якi пiдЛЯГають контролю при митному оформленнi: :
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний
чинним законодавством УкраУни.

нагляд здiйсню€ться згiдно з вимогами цього висновку: згiдно з

Комiсiя з державноi cahitapho-епiдемiологiЧНОl експертизи м.КиУв, вул. ГероIв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному caHiTapHoMYлiкаревi УкраIни
Наукового центру превеНТИВНОlтоксикологiI, харчовоУ та
хiмiчноУ безпеки iMeHiакадемiка Л.I.Медведя MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраУни
(найменування, мiсцезнахОдЖення , телефон, факс, е-шаil, веб-сайт)

Протокол експертизи

(iнiцiали та прiзвище)

