
Антисептичні і дезинфікуючі



Йод



Препарати, що містять йод, мають різні 
властивості. Елементарний йод має 

протимікробну дію, його розчини широко 
застосовують для обробки ран.;

Препарати йоду застосовують зовнішньо і 
всередину; зовнішньо використовують як 

антисептичні, дратівливі і відволікаючі 
засоби при запальних та інших 
захворюваннях шкіри і слизових 

оболонок.

Зберігання:
Список Б. У скляних банках з притертими 
пробками в прохолодному, захищеному 

від світла місці.



Зеленка



Застосовується зовнішньо, препарат 
наносять на ушкоджену поверхню, 

захоплюючи навколишні здорові тканини.

Характеристика: Антисептичний засіб з 
групи барвників.

Зеленувато-золотисті грудочки або 
золотисто - зелений порошок. Важко 

розчинний у воді (1:50) і спирті; розчини 
мають інтенсивно зелений колір. Розчинний 

в хлороформі



ПЕРЕКИСЬ ВОДНЮ



Перекись водню наносять на ушкоджену 
ділянку шкіри для дезінфекції ран per se 
(тобто без розведення) обробки ранових 
поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) 
уражені ділянки обробляють тампоном, 
просоченим розчином водню перекисю 
водня. Тривалість лікування залежить від 
досягнутого ефекту. Застосування розчину 
на пов’язку забезпечує безболісне зняття 
її з рани. Велика кількість піни, що 
утворюється, сприяє механічному 
очищенню рани від гною і тканинного 
детриту.



Спирт



При зовнішньому застосуванні чинить 
антисептичну, дезінфікуючу, місцеву 

подразнювальну дію. Етанол коагулює 
білки, активний відносно грам 

позитивних і грам негативних бактерій 
та вірусів. Чинить„дубильну” дію на 

шкіру та слизові оболонки. 



Лізоформін 3000



Лізоформін 3000:  використовують з метою
дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції 

та перед стерилізаційного очищення. 
Дезінфекції поверхонь приміщень та 
обладнання, твердих меблів, посуду 
лабораторного, білизни,  санітарно-

технічного обладнання 

Для профілактичної дезінфекції на 
підприємствах  косметичної промисловості.



Хоспісепт



Препарат має бактерицидну, 
туберкулоцидні, фунгіцидну дію, 

інактивує віруси, у тому числі віруси 
СНІДу, гепатиту Б.

Показання для застосування: Хоспісепт 
застосовується для  антисептики рук та 

шкіри у всіх галузях.  



Баціллол AФ



Баціллол AФ використовується при потребі у 
швидкій дезінфекції і швидкому висиханню 

поверхонь, які підлягають дезінфекції. 

Застосовується: 

для поточної та заключної дезінфекції в закладах 
охорони здоров”я»я в осередках інфекцій вірусної, 
бактеріальної (включаючи збудників туберкульозу, 
бруцельозу, лептоспірозу) та грибкової етіології;

для профілактичної дезінфекції



Стерилліум



Антисептична обробка шкіри 
антисептиком ,а також для 

антисептичної обробки дрібних 
пошкоджень шкіри.



Виконала:
учениця групи 

09-06 ПМ
Фесюн Світлана


