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Організація-розробник: ДЗ «Центральна санепідемстанція» МОЗ України 

Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров’я та інших організа-
цій, які виконують роботи з дезінфекції.

Місцевим закладам охорони здоров’я дозволяється тиражування цих Методичних 
вказівок у необхідній кількості примірників.
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
із застосування засобу «Жавель Абсолют»,
 що використовуються з метою дезінфекції 

та достерилізаційного очищення

                                             

 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Повна назва засобу – дезінфекційний засіб «Жавель Абсолют»

1.2  Фірма виробник –Хімічний завод Алдез

1.3  Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас.%: 
• дихлорізоціанурат натрію (Na-соль ДХЦК) – до 84 (діюча речовина);
• адипінова кислота –  7;
• карбонат натрію – 5,6;
• бікарбонат натрію – 3,4;
• допоміжні речовини.
Термін придатності засобу в герметичній упаковці виробника – 6 років.
Термін придатності робочих розчинів засобу – до 15 діб у закритих ємностях.
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1.4 Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу
Засіб випускається у вигляді таблеток масою 3,5 г білого кольору,  добре 

розчинний у воді, водні розчини прозорі, безбарвні, зі слабким запахом хлору.
 Засіб постачається в пластикових  ємностях та у ємностях  з голкознімачем. 

Може постачатись у комплекті з активатором миючих властивостей засобів «Жа-
вель Абсолют».  

При розчиненні однієї таблетки у воді виділяється 1,5…1,65 г активного 
хлору. 

  Робочі розчини  засобу «Жавель Абсолют» стабільні, володіють високою 
миючою, антикорозійною, змочувальною та відбілюючою здатністю, помʼяк-
шують воду. Не фіксують забруднення органічного чи неорганічного похо-
дження, змиваються не залишаючи нальоту на поверхнях обʼєктів, які під-
даються обробленню. Добре видаляють механічні, хімічні, органічні (в тому 
числі білкові та жирові)    забруднення, залишки крові, лікарських засобів із 
зовнішніх поверхонь, внутрішніх каналів та порожнин виробів  медичного 
призначення, гомогенізують мокротиння та інші виділення. Не шкодять ви-
робам із корозійно нестійких металів, скла, полімерних матеріалів (лінолеум, 
пластмаса, кахель, фаянс, гума, латекс, поліамід, полістірол, поліетілен, по-
ліхлорвініл, силікон). Також не чинить агресивної дії щодо поверхонь медич-
ного обладнання, апаратів та устаткування з лакофарбовим, гальванічним та 
полімерним покриттям. Засіб не займистий, вогнебезпечний,  засіб  сумісний 
з аніонними, неіoногенними та амфортерними речовинами, солями лужних 
металів, неогранічних та органічних кислот.

Для надання додаткових миючих властивостей до розчинів препарату дода-
ють активатор миючих властивостей  засобів «Жавель Абсолют»  у кількості 0,3 
см3 на 1 таблетку дезінфектанту або миючі засоби, дозволені для застосування в 
лікувально-профілактичних установах.

1.5 Призначення засобу
Засіб призначенний для поточної, заключної та профілактичної дезінфекції, в 

т. ч. спрямованої на знищення  внутрішньо лікарняних інфекцій, для генеральних 
прибирань  у закладах охорони здоровʼя, в осередках інфекцій: вірусної, бактері-
альної (включаючи збудників туберкульозу), мікозної етіології; мікроміцетах та 
їх спор, особливо небезпечних інфекціях, таких як чума, холера, туляремія, 
сибірська виразка, черевний тиф, клостридії, легіонельоз:

• у закладах охорони здоровʼя: лікувально-профілактичних закладах, по-
ліклініках,  в т. ч.  хірургічних, реанімаційних, терапевтичних, акушер-
ських, гінекологічних, дитячих, фізіотерапевтичних, паталогоанатоміч-
них та відділеннях неонатології, пологових будинках, стоматологічних 
клініках, госпіталях, станціях  і пунктах переливання крові,  амбулаторі-
ях, центрах з трансплантації органів, диспансерів, санаторіях, профілак-
торіях, реабілітаційних центрах, медичних профільних центрах, вклю-
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де V - об’єм розчину тіосульфату натрію (см3), який витрачено на титруван-
ня;ПР

0,003546 – маса активного хлору, що відповідає 1 см3 розчину тіосульфату; 
К – поправочний коефіцієнт розчину тіосульфату натрію;
М – середня маса таблеток, г (визначають за пунктом 7.2.3);
10 – аліквота розчину аналізованої проби, см3;
100 – розведення аналізованої проби, см3 ;
 m – маса аналізованої проби, г.

7.2.5 Маса активного хлору, що виділяється з однієї таблетки:
Розрахунок проводять за формулою:

                                                                                                           (3)

де Х – масова доля активного хлору, %
    М – середня маса однієї таблетки
За результат аналізу приймають середнє арифметичне 3 визначень, розбіж-

ність між якими не повинна перевищувати допустиму - 0,07 г. Допустима віднос-
на сумарна похибка результату аналізу ± 6,0 % за довірчої імовірності 0,95. 

100
MXZ ⋅

=
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масу  таблеток (М) розраховують за формулою:

                                    
 n

mM = ,                                          (1)

де  m - сумарна маса таблеток, г; 
       n - кількість таблеток.

7.2.4 Визначення масової частки активного хлору в засобі «Жавель Аб-
солют» 

Методика базується на йодометричному титруванні активного хлору.
Обладнання і реактиви:
• Ваги лабораторні загального призначення 2-го класу точності згідно 

ГОСТ 24104-88.
• Ступка фаянсова з пестиком згідно ГОСТ 9І47-73. 
• Бюретка згідно ГОСТ 20292-74. 
• Колба згідно ГОСТ 25336-82.
• Циліндр 1-50 або 3-50 згідно ГОСТ 1770-74.
• Оцтова кислота згідно ГОСТ 61-75.
• Тіосульфат натрію 0,1 н  згідно ТУ 6-09-2540-72. 
• Калій йодистий, водний розчин з масовою часткою речовини 20,0 %. 
• Крохмаль розчинний згідно ГОСТ 10163-76, водний розчин з масовою 

часткою речовини  0,5%.
•  Вода дистильована згідно ГОСТ 6709-72.
 Хід аналізу:
1. для аналізу 10 таблеток засобу «Жавель Абсолют» подрібнюють у ступці 

і ретельно перемішують. Із одержаної маси беруть наважку 1,0 г з точні-
стю до 0,0002 г, переносять у мірну колбу ємністю 100 см3 з доведен-
ням об’єму дистильованою водою до позначки;

2. до 10 см3 приготовленого розчину в колбі для титрування додають 40 см3 
дистильованої води, 5 см3 оцтової кислоти і 10 см3  20,0 % водного розчину    
йодистого калію; 

3. через 5 хв. йод, що виділився, титрують водним розчином тіосульфату 
натрію до його знебарвлення. Перед закінченням титрування при світ-
ло-жовтому забарвленні титрованого розчину у нього додають 0,2 см3 
розчину крохмалю.

Опрацювання результатів:
Масову частку активного хлору (АX) в г на таблетку розраховують за форму-

лою:

                АХ= 0,003546 ∙ V ∙ К ∙ М ∙ 100,                          (2)
                                             m∙10
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чаючи клінічні, діагностичні, біохімічні, імунологічні, бактеріологічні, 
вірусологічні та серологічні лабораторії;

• для дезінфекції та миття поверхонь приміщень, твердих меблів, пред-
метів інтерʼєру, поверхонь медичного обладнання та апаратури,  по-
суду лабораторного, аптечного, кухонного і столового, у т.ч. однора-
зового використання, ємностей для зберігання харчових продуктів, 
предметів для миття посуду, білизни, сміттєзбиральних ємностей, 
взуття, стоків, зливів,  прибирального інвентарю, гумових килимків, 
іграшок, предметів  догляду за хворими, засобів особистої гігієни, 
тощо; 

• для дезінфекції транспорту:  на рухомому  складі та приміщеннях, 
на вокзалах, аеровокзалах, метрополітені  та допоміжних підрозділах 
усіх видів транспорту, у т. ч. залізничного (включаючи пасажирські, 
електропоїзди, дизельні поїзди, резервуари вакуумних туалетів нако-
пичувального типу; вагонах та контейнерах, призначених  для пере-
везення продовольчої продукції). Розчини засобу «Жавель Абсолют» 
можна застосовувати для дезінфекції автомобільного транспорту 
(включаючи автомобілі швидкої допомоги,  пасажирський транспорт, 
транспорт для перевезення  продуктів харчування і сировини, спе-
ціальний транспорт для перевезення сміття). Також для дезінфекції 
водного транспорту (морського та річкового, в т.ч. вокзали, порти, 
пасажирські, риболовні, рибопереробні  та вантажні судна);

• для дезінфекції на  підприємствах фармацевтичної, біологічної, мі-
кробіологічної, парфумерно-косметичної  галузі; підприємствах хар-
чової промисловості, зокрема молочної, мʼясопереробної, кондитер-
ської, консервної, алкогольної та безалкогольної галузей). У закладах 
громадського харчування ( ресторани, кафе, їдальні, магазини, зони 
приготування  їжі, в т. ч. заклади швидкого харчування, роздаточні 
лінії, супермаркети, відділи гастрономії, та ін.); 

• для дезінфекції у сільському господарстві (тваринництві, птахівни-
цтві, ветеринарній медицині (включаючи ветеринарні клініки); у те-
плицях, зерносховищах та ін.; 

• для дезінфекції на складах та базах різного призначення ( у т. ч. для 
зберігання  продуктів харчування, лікарських засобів, предметів гігі-
єни та ін.); підприємствах зі збирання, транспортування, сортування 
та перероблення сміття, на заводах, фабриках, промислових підпри-
ємствах, побутових кімнатах та сховищах, включаючи паперові архі-
ви, бібліотечні сховища, та ін.;          

• для дезінфекції аптечних закладів (аптеки, аптечні пункти, аптечні 
кіоски, склади ліків, тощо);

•  для дезінфекції на  комунально-побутових  об’єктах   (перукарні, ма-
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нікюрні та педікюрні кабінети, косметологічні клініки, салони та кабі-
нети в т. ч. пірсингу і татуювання, солярії, SPA-центри, пральні, лазні, 
сауни, готелі, кемпінги, гуртожитки, хоспіси, театри, кінотеатри, клуби, 
стадіони, спортивні та тренувальні зали, роздягальні, санітарні кімнати, 
басейни, душові, громадські пляжі, ринки,  майдани,  культурно-розва-
жальні комплекси, громадські туалети, біотуалети, тощо). В тому числі 
на обʼєктах комунально-житлового господарства  (зокрема  для обро-
блення сміттєпроводів,  сміттєзбиральних камер та контейнерів, ліфтів, 
сходових клітин), у домашніх умовах (квартири, приватні будинки), офіс-
них будівлях, підприємствах звʼязку, банківських установах, тощо. 

• для дезінфекції обʼєктів водопостачання і каналізування  при центра-
лізованому, автономному водопостачанні, для дезінфекції ємностей 
для зберігання і транспортування води та систем її подачі, зокрема 
у стоматологічних установках, гідромасажних ваннах, плавальних 
басейнах, джакузі, тощо; для знезараження води  при нецентралізо-
ваному  водопостачанні (колодязі, шахтні та трубчасті колодязі,  ар-
тезіанські скважини, бювети); 

• для дезінфекції аерозольним (розпилювальним) методом повітря у 
приміщеннях  за допомогою обприскувачів;  для використання у де-
зінфекційних бар’єрах (дезкилимки), для дезінфекції чобіт та рукави-
чок (гумових, латексних та ін.);

• для дезінфекції на обʼєктах прибирання клінінговими компаніями, 
для дезінфекції та санітарного оброблення  сирих овочів, фруктів та 
яєць птиці; 

• в умовах надзвичайних ситуацій для  проведення дезінфекційних  за-
ходів на епідемічно значущих обʼєктах, діяльність яких вимагає про-
ведення дезінфекційних робіт у відповідності до  діючих санітарно-гігіє-
нічних та протиепідемічних норм і правил.

1.6 Спектр антимікробної дії
Засіб «Жавель Абсолют» має широкий спектр антимікробної дії щодо грам 

негативних та грам позитивних бактерій (зокрема збудників туберкульозу (прове-
дено тестування на мікобактеріях Терра  штам АТСС 15755, DSM 43227, мікобак-
теріях штаму В 5, та псевдотуберкульозу), збудників дизентерії, колітів, ентеритів, 
гастроентеритів, черевного тифу, паратифу, сальмонельозів, легіонельозу, кишко-
вих єренніозів, дифтерії, скарлатини, коклюшу, менінгококової інфекції, стреп-
тококів, золотистого стафілококу, мультирезистентного стафілококу  (MRSA), 
ентерогемарогічної кишкової палички (Escherichia coli),  синьогнійної палички,  
спороутворюючих мікроорганізмів роду Bacilus, також до вірусів (зокрема збуд-
ників вірусних гепатитів А, В, C, BIJI-інфекції, вірусів грипу, парагрипів, в т.ч. 
Avian influenza («пташиного грипу»), Swine influenza («свинячого грипу»), SARS 
(«атипічної» пневмонії), аденовірусної, ентеровірусної, вірусу Коксаки, ECHO, 
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лікарських засобів. За температури не нижче 30ºС та не вище 30ºС подалі від дже-
рел виділення тепла.

6.4 Гарантійний термін зберігання засобу
 6 років від дати виготовлення, з зазначенням дати виготовлення на оригіналь-

ній упаковці виробника.

6.5 Умови утилізації
 За випадкового розсипання засобу його слід зібрати у ємності та направити 

на утилізацію. Залишки змити великою кількістю води  (без додавання кислоти).

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ

7.1 Перелік показників, які підлягають вивченню
 За показниками якості засіб «Жавель Абсолют» повинен відповідати вимо-

гам і нормам, зазначеним у Таблиці 16.

Таблиця 16. Показники якості дезінфекційного засобу «Жавель Абсолют»

Показники якості Нормативні показники
Зовнішній вигляд Таблетки круглої форми, які можуть мати 

на поверхні насічки для ділення таблетки на 
частини при приготуванні робочих розчинів

Колір Білий (можливий світло-жовтий відтінок)
Запах Запах, притаманний хлору
Середня маса таблеток, г 3,5±0,2
Масова частка АХ, г 1,5±0,15
Масова частка АХ, % 46,0±4,0

7.2. Методи визначення встановлених показників.

7.2.1 Визначення зовнішнього вигляду і кольору засобу
Зовнішній вигляд і колір засобу визначають візуально, запах оцінюють ор-

ганолептично у відповідності  ГОСТ 14618.0-78.

7.2.2  Визначення часу розчинення таблеток
У конічну колбу ємністю 500 см3 вносять 1 таблетку, наливають 500 см3 водо-

провідної води, вмикають секундомір і при слабкому похитуванні колби відміча-
ють час розчинення таблеток.

7.2.3 Визначення середньої  маси таблеток
Для визначення середньої маси таблеток зважують 10 таблеток. Середню 
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5 ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 
ПРИ ОТРУЄННІ

5.1 Ознаки гострого отруєння.
 За умов недотримання застережних заходів у роботі з робочими розчинами 

засобу «Жавель Абсолют» можливі місцеві подразнювальні реакції верхніх ди-
хальних шляхів, очей та шкіри.

5.2 Заходи першої допомоги при подразненні органів дихання
За ураження дихальних шляхів потрібно припинити роботу із засобом, виве-

сти потерпілого на свіже повітря, або у добре провітрюване приміщення. Ротову 
і носову порожнини промити холодною питною водою. Забезпечити спокій, за 
необхідності звернутись до лікаря.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі
За випадкового попадання засобу в очі та на слизові оболонки потрібно тер-

міново і ретельно  промити їх великою кількістю проточної води. Закапати в очі 
20…30% розчин сульфацилу натрію, за необхідності звернутися до лікаря, пока-
завши йому етикетку засобу.

 5.4 Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру та шлунок 
За випадкового попадання засобу на шкіру потрібно ретельно промити цю 

ділянку проточною водою, а потім змастити шкіру пом’якшувальним кремом. При 
випадковому попаданні засобу у шлунок необхідно дати випити потерпілому кіль-
ка склянок води та 10…20 подрібнених таблеток активованого вугілля, за необхід-
ності звернутись до лікаря, показавши йому етикетку засобу.

6 ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБУ «ЖАВЕЛЬ 
АБСОЛЮТ»

6.1 Упаковка засобу 
Засіб «Жавель Абсолют» випускають у вигляді таблеток у пластикових па-

кетах масою  по 50…1500; тубах – 100…300 г; банках – 0,2…2,0 кг; барабанах 
– 15…70 кг, контейнерах «біг бег».

6.2 Умови транспортування засобу 
Транспортування засобу «Жавель Абсолют» здійснюють усіма видами тран-

спорту з дотриманням всіх встановлених норм. 

6.3 Умови зберігання засобу
 Засіб «Жавель Абсолют» зберігають в оригінальній упаковці виробника, 

щільно закритим у сухих складських приміщеннях захищених від прямих соняч-
них променів та які не мають доступу для загального користування, окремо від 
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вірусу герпесу,  цитомегалії. Має активну дію до коронавірусної, поліовірусної, 
папавовірусної, респіраторно-синтиціальної, риновірусної, ротавірусної, вакцині-
явірусної, хантавірусної інфекцій.

 Засіб активний до  мікроміцетів та їх спор,  зокрема роду Candida і дермопа-
тогенних дерматофітів, збудників особливо небезпечних інфекцій (чума, холера, 
туляремія, сибірська виразка).

Засіб ефективний для боротьби зі збудниками паразитарних хвороб (цисти і 
оцисти найпростіших, яйця і личинки гельмінтів).  

1.7 Токсичність та безпечність засобу
 Дезінфікуючий засіб «Жавель Абсолют» за параметрами гострої токсичності 

згідно з ГОСТ 12.1.007-76 належить до ІІІ-го класу помірно небезпечних речовин 
при введенні в шлунок, при нанесенні на шкіру – до мало небезпечних речовин 
(IV клас небезпеки). Випаровування засобу насиченої концентрації за інгаляцій-
ного надходження до організму людини не викликає подразнення дихальних шля-
хів. Засіб не подразнює шкіру та слизові оболонки очей. Складові речовини засобу 
не мають сенсибілізуючої дії, не канцерогенні, не мутагенні. Не мають тератоген-
них та гонадотропних властивостей.

У  концентрації 0,3% (за активним хлором) робочі розчини засобу «Жавель 
Абсолют» за умов одноразової аплікації не чинять місцево-подразнювальної дії на 
шкіру та слизові оболонки очей, але при багаторазовому нанесенні призводять до 
сухості та лущення шкіри. 

В разі потрапляння робочого розчину у вигляді спрею (випаровувань) у кон-
центрації вище 0,015…0,1% (за активним хлором) до органів дихання не чинять 
шкідливої дії,  у випадку збільшення концентрації до 0,1% може відбутися не-
значне подразнення органів дихання та слизових оболонок очей.

2 ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1 Методика та умови приготування робочих розчинів
Розчини дезінфікуючого засобу «Жавель Абсолют» готують  в пластмасових, 

емальованих чи скляних ємностях шляхом розчинення необхідної кількості засо-
бу  в водопровідній воді (злегка перемішуючи). Робочі розчини потрібно готувати 
у спеціально виділених промаркованих ємностях шляхом розчинення таблеток у 
воді згідно з  розрахунками, наведеними в таблиці 1.

2.2 Розрахунки для приготування робочих розчинів
Для приготування розчину потрібної концентрації (за активним хлором - 

АХ) виходять із розрахунків, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1.  Приготування робочих розчинів засобу «Жавель Абсолют»
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Вмістом однієї банки (300 таблеток) можна обробити поверхні приміщень до 
30000 м2.

Задля підсилення  миючих властивостей дії препарату «Жавель Абсолют» 
варто додавати активатор миючих властивостей робочих розчинів «Жавель АБ-
СОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфектанту.

Також з метою покращення миючих властивостей до робочих розчинів засо-
бу «Жавель Абсолют» можна додавати 0,5% миючого засобу із розрахунку 50 мл 
або 50 г на 10 л робочого розчину або ж розчиняти відповідну кількість таблеток 
засобу «Жавель Абсолют» у 0,5%-му розчині миючого засобу.  

Наведені вище заходи ні в якому разі не знижують антимікробної активності 
робочих розчинів дезінфікуючого засобу «Жавель Абсолют». 

2.3 Норма витрати (для готових розчинів): 
для оброблення поверхонь способом протирания та зрошування – 100 мл/м2, 

для оброблення посуду та для дезінфекції білизни – 2 обʼєми розчину на 1 обʼєм 
(комплект) посуду чи сухої білизни. 

Концентрація 
розчинів засобу

 (за АХ), %

Кількість таблеток засобу «Жавель Абсолют»
обʼєм води для розведення, шт.

1 л 5 л 10 л

0,015 - - 1

0,03 - 1 2

0,06 - 2 4

0,10 - - 7

0,12 - 4 8

0,15 1 5 10

0,20 - 7 14

0,24 - 8 16

0,30 2 10 20

0,60 4 20 40

1,20 8 40 80

1,50 10 50 100

2,00 14 70 140

2,40 16 80 160

3,00 20 100 200
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Примітки :
* дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.
** температура робочих розчинів повинна бути 20…40 ºС

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ  ІЗ ЗАСОБОМ

4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при 
роботі із засобом. 

До роботи з дезінфекційним засобом «Жавель Абсолют» не допускають осіб 
молодше 18 років, осіб з алергічними захворюваннями, вагітних жінок та жінок, 
які годують немовлят.

Всі роботи з засобом (за умов його концентрації вище 0,2% за АХ) слід про-
водити у захисному одязі, окулярах та в респіраторі,  захищаючи шкіру рук рука-
вичками. Уникати попадання в очі та на шкіру.

Після проведення дезінфекційних робіт у закритому приміщенні потрібно 
його  провітрити протягом 10…15 хвилин.

Відмивання виробів медичного призначення слід проводити під проточною 
водою: з скла та металів – 3 хвилини, з гуми та пластмас – 5 хвилин.

Дезінфекцію поверхонь приміщень робочими розчинами концентрацією 
0,015% (за АХ) способом протирання можна проводити і в присутності сторонніх 
осіб.

Роботи в осередках «сибірської язви»  (включаючи приготування робочих 
розчинів) варто проводити в захисному протичумному костюмі 1 типу, який осна-
щений загальновійськовим протигазом. 

При роботі з дезінфікуючим засобом «Жавель Абсолют» слід дотримуватись 
правил гігієни, забороняється палити, розвивати напої та вживати їжу. Після робо-
ти варто вимити обличчя та руки з милом.

4.2. Методи утилізації. 
Засіб, у якого закінчився термін придатності або некондиційний внаслідок 

порушення умов зберігання передається на договірних умовах спеціалізованим 
організаціям або постачальнику для перероблення чи утилізації.

Відпрацьовані або невикористані протягом строку придатності робочі розчи-
ни засобу «Жавель Абсолют» зливають у каналізацію (без попередньої нейтралі-
зації та без розведення водою).

У разі розливання робочих розчинів засобу «Жавель Абсолют» їх змивають 
великою кількістю води при цьому слід вдягнути захисний одяг.
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Поверхні виробни-
чих приміщень (стіни, 
кахель, підлога, тощо)

0,015
0,03

1
2

30
15

Протирання 
або зрошу-

вання
Прибиральний інвентар

0,015
0,03

1
2

30
15

Замочування, 
зрошування,
протирання

 
Примітки :
* дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.
** температура робочих розчинів повинна бути 20…40 ºС

Таблиця 15.  Режим дезінфекції, суміщеної  з  миттям об’єктів розчинами 
засобу «Жавель Абсолют» на підприємствах молочної, масложирової, хлібо-
пекарської, кондитерської галузі

Об'єкти дезінфекції 

Концентра-
ція робочого 
розчину** 
(за АХ,) %

Кількість
таблеток на 

10 л води

Експози-
ція,
хв

Методи
дезінфекції*

Технологічні  поверхні (сто-
ли, стелажі, ванни, тощо) 0,015 1 10

Протирання 
або зрошу-
вання

Технологічне обладнання 
(фризери, пастеризатори, фа-
сувальні машини, сепаратори, 
мішалки, тощо), транспорте-
ри, трубопроводи

0,015 1 10
Замочуван-
ня, зрошу-
вання, реци-
ркуляція

Тара (лотки, піддони, бідони, 
ящики тощо), знімні частини 
обладнання,  дрібний вироб-
ничий інвентар 

0,015 1 10

Замочуван-
ня, зрошу-
вання, про-
тирання

Поверхні виробничих примі-
щень (стіни, кахель, підлога, 
тощо)

0,015 1 10 Протирання 
або зрошу-
вання

Прибиральний інвентар

0,015 1 10

Замочуван-
ня, зрошу-
вання, про-
тирання
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При обробленні санітарного транспорту методом протирання – 100 мл/м2, ме-
тодом зрошування – 150…250 мл/м2, залежно від виду зрошування.

2.4 Термін та умови зберігання робочого розчину
Робочі розчини засобу «Жавель Абсолют» можна застосовувати багаторазово 

при позитивних результатах хімічно-аналітичного визначення вмісту активного 
хлору в розчині. 

Ємність з робочим розчином має бути герметично закрита, в розчині не по-
винно бути механічного забруднення, він не повинен змінювати початкового зо-
внішнього вигляду, не повинен містити помутнінь чи осаду.  Але зберігати розчин 
варто не  довше заявленого терміну придатності.

Допустимий термін зберігання робочих розчинів дезінфікуючого засобу «Жа-
вель Абсолют» до застосування - 15 діб у закритих ємностях, у добре провітрю-
ваних місцях захищених від прямих сонячних променів за температури не вище 
27…30ºС.

                         

        3 СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

3.1 Об’єкти застосування 
Розчини засобу «Жавель Абсолют» застосовують для дезінфекції поверхонь 

у приміщеннях (підлога, стіни, меблі, двері, підвіконня, віконні рами, предме-
ти обстановки, тощо), виробів медичного та косметичного призначення із ко-
розійностійких металів (прилади, апарати, устаткування та стоматологічного, 
перукарського, манікюрного, педікюрного косметичного інструментарію та при-
ладдя),скла, лабораторного, кухонного, столового, аптечного посуду (в т. ч. одно-
разового використання),  пластмас, гуми на основі силіконового і натурального 
каучуку (виключаючи ендоскопи та інструменти до них), предметів догляду за 
хворими, білизни, посуду, санітарно-технічного обладнання ( ванни, басейни, 
душові, унітази, раковини , біотуалети), ємностей для зберігання (в тому числі 
медичних відходів та текстильних метеріалів: перевʼязувальний матеріал, ватні 
тампони, серветки), спецодягу,  інвентарю для прибирання, поверхонь виробни-
чих приміщень та обладнання на підприємствах харчової і переробної промисло-
вості, дезінфекції трубопроводів, кондиціонерів, тощо. Для  дезінфекції джерел 
нецентралізованого водопостачання, ємностей для зберігання  та траспортування 
питної води, знераження питної води, знераження води в басейнах.

3.2 Методи знезараження окремих об’єктів засобом «Жавель Абсолют»
 Розчин засобу застосовують кількома методами: 
• протирання робочих поверхонь, обладнання, меблів, тощо робочим роз-

чином концентрацією 0,015…0,05 % за активним хлором, або з розрахун-
ку 100 мл/м2 ;

• зрошування об’єктів проводиться робочим розчином концентрацією 
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0,015…0,05 % за активним хлором, або з розрахунку 150…200мл/м2 ;
• очищення щіткою чи йоржем проводиться робочим розчином концентра-

цією 0,06 % за активним хлором, або з розрахунку 100мл/м2;
• занурення та замочування об’єкту у розчині проводиться за умов його 

концентрації 0,3…0,5 % за активним хлором;
•  зливання розчином проводиться за умов його концентрації 0,2…0,5 % за 

активним хлором та згідно до відповідних інструкцій.
3.2.1 Дезінфекція  та миття поверхонь в приміщеннях (стіни, підлога, двері, 

предмети обстановки, прилади, апарати і устаткування) протирають ганчір’ям, 
змоченим розчином засобу із розрахунку 100 мл/м2  чи використовуючи  спе-
ціальні одноразові серветки, які вміщують в призначені для них контейнери та 
зрошують із гідропульта чи розпилювача робочим розчином засобу з розрахунку 
150…200 мл/м2 поверхні, що піддається обробленню. Після дезінфекції варто про-
вести вологе прибирання та провітрювання приміщення протягом 15…30 хв. Ви-
роби з деревини потрібно протерти сухою тканинною серветкою. Ганчірʼя після 
прибирання утилізують або занурюють у розчин засобу, виполіскують та висушу-
ють; прибиральний інвентар протирають або зрошують робочим розчином засобу.

Дрібні іграшки (пластмасові, гумові, металеві) повністю занурюють в єм-
ність з робочим розчином засобу, а габаритні іграшки  – зрошують робочим розчи-
ном чи протирають змоченою в робочий розчин ганчіркою,  мʼякі іграшки чистять 
щіткою, змоченою розчином. Після дезінфекції іграшки промивають водою чи 
протирають змоченою у воді ганчіркою до зникнення запаху хлору.

3.2.2. Дезінфекцію суміщену з достерилізаційним очищенням виробів медич-
ного призначення  із різних матеріалів проводять повним  зануренням у ємність 
із розчином засобу, за визначеним режимом (таблиця 9). У разі наявності порож-
нин, їх заповнюють шприцами та піпетками  з метою видалення повітря, розбірні 
вироби дезінфікують у розібраному стані для кращого проникнення розчину у 
важкодоступні ділянки виробів. Робочий розчин має повністю покривати вироби 
не менше 1 см; після закінчення дезінфекції їх промивають під проточною водо-
провідною водою до зникнення  запаху хлору. Канали та порожнини промивають 
шляхом прокачування  крізь них проточної води, потім  вироби  обовʼязково ви-
сушують. Для виробів медичного призначення,  та їх частин, що не контактують 
з пацієнтом, допускається дворазове, з інтервалом 15 хв, протирання  робочим 
розчином засобу, з наступною витримкою відповідно до встановленої експозиції. 
Для дезінфекції  у тому числі суміщеної з достерилізаційним  очищенням  виробів 
медичного призначення, робочі розчини можуть використовуватися  багаторазово 
протягом терміну їх придатності  за умови належної якості робочого розчину .

3.2.3. Посуд столовий (звільнений від залишків їжі) повністю занурюють у 
ємність із робочим розчином із розрахунку 2 л засобу на 1 комплект щільно за-
криваючи кришкою. Після закінчення дезінфекції посуд миють та споліскують 
питною водою до зникнення запаху хлору. Посуд одноразового використання  піс-
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Таблиця 13.  Методи знезараження води в плавальних басейнах

Об'єкти дезінфекції Обʼєм, 
м3

Концентрація 
розчину засобу 
(за АХ), мг/дм3

Кількість 
таблеток на 

10 л води

Тривалість 
оброблення, 

хв

Вода, яка не потребує 
очищення, водопрвідна, 
прозора і безбарвна 
колодязьна, каптажна, 
артезіанська, що 
наповнює плавальні 
басейни

12 0,6
0,7

5
6 30

70 0,6
0,7

28
32 30

100 0,6
0,7

40
47 30

150 0,6
0,7

60
67 30

300 0,6
0,7

120
131 30

Таблиця 14.  Режим дезінфекції суміщеної з миттям обʼєктів розчинами 
засобу «Жавель Абсолют» на підприємствах мʼясопереробної, птахоперероб-
ної, рибопереробної галузі

Об'єкти  дeзінфекції

Концентрація 
робочого 

розчину** 
(за АХ,) %

Кількість 
таблеток на 

10 л води

Експозиція,
хвилин

Методи
дезінфекції*

Обробні поверхні (столи, 
дошки, стелажі, тощо) 0,015 1 20

Протирання 
або зрошу-

вання
Технологічне обладнан-
ня (м’ясорубки, куттера, 
мішалки, тощо), тран-
спортери, трубопроводи

0,015
0,03

1
2

30
15

Замочування, 
зрошування, 
рециркуляція

Тара (візки, лотки, під-
дони, контейнери, тощо), 
знімні частини обладнан-
ня, дрібний виробничий 
інвентар (ножі, посуд,  
тощо)

0,015
0,03

1
2

30
15

Замочування, 
зрошування,
протирання
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Гр
уп

а 
2

Вироби медич-
ного призна-
чення однора-
зового викори-
стання

Бактеріальні (крім ту-
беркульозу), вірусні 
та мікозні (кандидози, 
дерматофітії)

0,2
0,3

14
20

60
40

Зану-
рен-
ня

Особливо небезпечна 
інфекція – чума, холе-
ра, туляремія 0,24 16 120

Сибірська виразка, ана-
еробні інфекції 2,0 140 120

перевʼязуваль-
ні матеріали, 
одноразова бі-
лизна та одяг, 
одяг персоналу 
та ін.

Бактеріальні (зокрема 
туберкульоз), вірусні 
та мікозні (кандидози, 
дерматофітії)

0,3 20 120

Замо-
ч у -
вання

Особливо небезпечна 
інфекція – чума, холе-
ра, туляремія

0,24 16 120

Сибірська виразка, ана-
еробні інфекції 2,0 140 120

* у відповідності до закону України «Про відходи» №3073-ІІІ від 7.03.2002р

Таблиця 12.  Режими знезараження  води

Об'єкти 
дезінфекції

Концентра-
ція робочого 

розчину 
(за АХ), %

Кількість 
активного 
хлору  мг/

дм3

Вільний 
залишко-
вий хлор, 

мг/дм3

Обꞌєм     
води,
дм3 

Кількість 
таблеток 
на 10 л 

води Тр
ив

ал
іс

ть
 

об
ро

бл
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ня
, х

в
С

по
сі

б 
де

зі
нф

ек
ці

ї

Вода, яка не по-
требує очищен-
ня, водопровід-
на, прозора і 
безбарвна коло-
дязьна, каптаж-
на, артезіанська, 
тощо

0,0002-
0,0006 2-6 0,3-0,5 750-

250 1 30

П
 3

.2
.1

1

Забруднена вода 
(річкова, став-
кова, озерна, 
тощо)

0,0005-
0,0015 5-15 1,4-1,6 300-

150 1 30

П
 3

.2
.1

1
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ля знезараження утилізують. Залишки їжі заливають розчином  у співвідношенні 
обʼємів розчину і залишків їжі 2:1. Після дезінфекції їх утилізують.

3.2.3. Білизну (окрім кольорової, вовняної та синтетичної) повністю занурю-
ють у розчин засобу із розрахунку 4 л розчину на 1 кг сухої білизни. Ємність з 
білизною щільно закривають кришкою. Після закінчення дезінфекції білизну пе-
руть і виполіскують до зникнення запаху хлору. Засіб «Жавель Абсолют» може ви-
користовуватися  для дезінфекції білизни в процесі прання у пральних машинах. 
Стелажі, візки та ємності для складання і транспортування білизни  зрошують або 
протирають  ганчірʼям, змоченим розчином засобу. 

3.2.4. Біологічні виділення та відходи (в тому числі  кров, слиз, сироватка,  
ліквор, фекалії, сеча, мокротиння) заливають 0,3% робочим розчином у співвід-
ношенні обʼєму розчину до виділень 2:1 у ємності з щільно  закритою кришкою 
та витримують протягом 360 хвилин.  Після проведення дезінфекції біологічні 
відходи утилізують. 

Відпрацьовані вироби медичного призначення одноразового використан-
ня (перевʼязувальні матеріали, ватні тампони, турунди, серветки, одноразова бі-
лизна) повністю занурюють у робочий розчин  пласмасові або емальовані (без 
пошкодження емалі) ємності, закриті кришками.  По закінченню дезінфекції їх 
утилізують.

3.2.5. Лабораторний посуд, забруднений кров’ю, сироваткою, виділеннями, 
занурюють у дезінфікуючий розчин концентрацією 0,1 % і залишають на 12…14 
годин. Предмети догляду хворих  (грілки, термометри, клейонки та ін.) занурю-
ють у розчин або протирають ганчір’ям, змоченим у розчині засобу.

3.2.6. Для боротьби з пліснявою (мікроміцетами) поверхню ретельно очища-
ють за допомогою щітки та обробляють робочим розчином засобу відповідно до 
режимів, вказаних в таблиці 6. За необхідності обробку повторюють. З метою про-
філактики застосовують розчини засобу в концентрації 0,015%.

3.2.7 Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, душові, унітази), гу-
мові килимки, взуття обробляють розчином засобу за допомогою ганчір’я, щітки, 
йоржа, змочених розчином засобу, або зрошують із розрахунку 100 мл/ м2. По за-
кінченню дезінфекції поверхню промивають водопровідною водою. 

3.2.8. Профілактичну дезінфекцію   на підприємствах харчової, фармаце-
втичної, мікробіологічної, парфумерно–косметологічної промисловості, заводах 
, фабриках, складах, транспорті, аптечних закладах, у дитячих та навчальних за-
кладах, комунальних об’єктах, пенетенціарних  установах, закладах громадського 
харчування і торгівлі, місцях масового перебування людей,  проводять у відповід-
ності з режимами, наведеними у таблицях 10…15, дезінфекцію у спортивно-оздо-
ровчих закладах (спорткомплекси, басейни, лазні) проводять за режимами, реко-
мендованими для дезінфекції при мікозних інфекціях (п. 3.2.6.)

 3.2.9 Технологічне обладнання харчових та інших підприємств дезінфікують 
методом  протирання, зрошування чи обʼємного наповнення за режимами застосу-
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вання  засобу «Жавель Абсолют». Для профілактичної дезінфекції у відповідності 
до технологічних умов  виробництва.

3.2.10. Профілактичну дезінфекцію на рухомому складі та об’єктах забезпе-
чення усіх видів (залізничного, автомобільного, міського, морського, річкового 
транспорту, у т. ч. метрополітену), приміщень вокзалів, станцій та інших об’єк-
тів пасажирського господарства проводять за режимами дезінфекції при бактері-
альних інфекціях (таблиця  2.) Дезінфекцію транспортних засобів здійснюють за 
допомогою гідропульта. При цьому дезінфекції піддають поверхні салону (стіни, 
підлогу, двері) і зовнішні частини кузова. При зрошуванні особливу увагу необ-
хідно приділяти сильно забрудненим ділянкам і важкодоступним місцям. Дезін-
фекція проводиться за витрати 100…300 мл /м2 робочого розчину дезінфектанту. 
Після закінчення дезінфекції внутрішня поверхня кузова транспорту промиваєть-
ся водою, висушується і провітрюється до повного видалення запаху хлору. Знеза-
раження санітарного транспорту для перевезення інфекційних хворих проводять 
по режиму оброблення  при відповідній інфекції. 

3.2.11. При нецентралізованому водопостачанні засіб  «Жавель Абсолют» 
використовують для знезараження колодязної, каптажної, артезіанської та іншої 
(річкової, ставкової, озерної)  води, яка має каламутність не більше 9 мг/дм3, по-
глинання хлору - не більше 8 мг/дм3, не містить осаду та планктону за температу-
ри від +4 °С і вище. 

Дезінфекцію внутрішніх поверхонь ємностей для зберігання і транспорту-
вання води (цистерни, бочки, каністри, баки та ін.) проводять методом протирання 
зрошування або заповнення ємностей розчином засобу. Норма витрат при викори-
стані  способом протирання складає 100 мл/м2 поверхні, яка оброблюється. При 
знезараженні методом заповнення, ємність заповнюють водою і додають необхід-
ну кількість засобу у відповідності з режимами наведеними в таблиці 12. Після 
знезараження ємності промивають водою.

Знезараження води, яка подається у басейни необхідно проводити за 30…60 
хв до початку його експлуатації. Безпечний вміст вільного хлору в повітрі над 
водою басейну не повинен перевищувати 0,1мл/м3. Рекомендована концентрація 
активного хлору має складати 0,6…0,7 мг/м3.  

3.2.12. Для заповнення дезінфекційних барʼєрів, (дезінфекційних килимків,  
а також барʼєрів) для занурення надітих на руки рукавичок (латексних, гумових) 
використовують розчин засобу концентрацією 0,015% (за активним хлором). Пе-
ріодичність заміни робочого розчину в дезінфекціонному барʼері, залежить від ін-
тенсивності його використання і здійснюється  в середньому  один раз на 3  доби.

3.2.13. Овочі та фрукти, яйця  попередньо промивають у воді, занурюють 
у робочі розчини  засобу приготованого із розрахунку 1 таблетка на 20 л води 
і залишають в розчині  на 5 хв. Після закінчення дезінфекції овочі, фрукти та 
яйця ретельно промивають водою. Також санітарне оброблення шкарлупи яєць 
здійснюють після попереднього замочування та миття. Яйця зрошують розчином 
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Протитуберкульозні ліку-
вально-профілактичні за-
клади 

0,06
0,1

4
7

60
30 Протирання

Інфекційні лікувально-про-
філактичні заклади* По режиму відповідної інфекції Протирання

Шкірно-венерологічні лі-
кувально-профілактичні за-
клади

0,06
0,1

4
7

60
30 Протирання

Примітки:
дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.

Таблиця  11.  Режими дезінфекції медичних відходів  розчинами засобу 
«Жавель Абсолют»
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ди

Тр
ив

ал
іс

ть
 о

бр
о-

бл
ен

ня
, х

в

С
по

сі
б 

де
зі

нф
ек

ці
ї

Н
еб

ез
пе

чн
і в

ід
хо

ди
Гр

уп
а 

І

Вироби медич-
ного призна-
чення однра-
зового викори-
стання

Бактеріальні (крім тубер-
кульозу), вірусні та мі-
козні (кандидози)

0,06
0,1

4
7

90
60

З а н у -
ренняБактеріальні (зокрема 

туберкульоз), вірусні та 
мікозні (кандидози, дер-
матофітії)

0,2
0,3

14
20

60
45

Перевꞌязуваль-
ні  матеріали, 
одноразова бі-
лизна та одяг, 
одяг персоналу 
та ін.

Бактеріальні (крім ту-
беркульозу), вірусні та 
мікозні (кандидози, дер-
матофітії)

0,2
0,3

14
20

120
60

Замочу-
ванняБактеріальні (зокрема 

туберкульоз), вірусні та 
мікозні (кандидози, дер-
матофітії)

0,3 20 120
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Примітки:
дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.

Таблиця  9.  Режими дезінфекції суміщеної з достерилізаційним очи-
щенням, виробів медичного призначення з корозійностійких металів, гуми, 
пластмас, скла (крім ендоскопів та інструментів до них) розчинами засобу 
«Жавель Абсолют»

Вид інфекції

Концентра-
ція розчину 

засобу 
(за АХ), %

Кількість 
таблеток на 

10 л води

Тривалість 
оброблення, 

хв

Спосіб 
дезінфекції

Бактеріальні (крім тубер-
кульозу), вірусні і мікозні 
(кандидози)

0,06
0,1

4
7

90
60

Занурення 

Бактеріальні (в т. ч. тубер-
кульоз), вірусні і мікозні 
(кандидози, дерматофіти)

0,2
0,3

14
20

60
45

Занурення 

Особливо небезпечні ін-
фекції – чума, холера, ту-
ляремія 0,12 8 120

Занурення 

Сибірська виразка і анае-
робні інфекції 2,0 140 120

Занурення 

Таблиця 10.  Режими дезінфекції обʼєктів при проведенні генеральних 
прибирань розчинами засобу «Жавель Абсолют» в лікувально-профілактич-
них закладах

Профіль закладу

Концентра-
ція розчину 

засобу 
(за АХ), %

Кількість 
таблеток 
на 10 л 

води

Тривалість 
оброблен-

ня, хв

Спосіб 
дезінфекції

Стоматологічні, хірургічні 
відділення, процедурні ка-
бінети, акушерські і гінеко-
логічні відділення і кабіне-
ти, лабораторії

0,015
0,03

1
2

60
30 Протирання

13

засобу з концентрацією активного хлору 0,015% при експозиції 15 хвилин або з 
концентрацією активного хлору 0,03%, при експозиції 10 хвилин.

3.3. Методи та концентрації для приготування робочого розчину дезінфі-
куючого засобу «Жавель Абсолют» за активним хлором (АХ) наведені в та-
блицях 

Таблиця 2.  Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу «Жавель Аб-
солют» при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної етіології, окрім 
туберкульозу (включаючи псевдотуберкульоз, дизентерію, легіонельоз, кло-
стридії, туляремію, чуму, холеру, коліти, ентерити, гастроентерити, черевний 
тиф, паратифи, сальмонельози, кишкові ієрсиніози, дифтерію, скарлатину, 
коклюш, менінгококову інфекцію, інфекції викликані кишковою паличкою 
(Escherichia coli), збудниками внутрішньолікарняних інфекцій.

Об'єкти дезінфекції

Концентра-
ція робочого 

розчину
 (за АХ), %

Кількість 
таблеток 
на 10 л. 

води

Три-
валість 

оброблен-
ня, хв

Спосіб 
дезінфекції

Поверхні в приміщеннях (під-
лога, стіни, двері, стеля, віконні 
рами) предмети обстановки, по-
верхні медичних приладів, апа-
ратів , устаткування, санітарний 
транспорт, інший транспорт

0,015
0,03
0,06
0,1

1
2
4
7

60
30
15
10

Протиран-
ня, зрошу-
вання

Предмети догляду за хворими  з 
скла, пласмас, гуми, клейонки, 
засоби гігієни

0,03
0,06
0,1

2
4
7

90
60
30

Протиран-
ня, або за-
нурення

Вироби медичного призначен-
ня із корозійностійких металів, 
гуми, скла, полімерів (в т. ч. 
контейнери для збору медичних 
відходів), стоматологічний, пе-
рукарський, косметологічний ін-
струментарій.

0,03
0,06
0,1

2
4
7

90
60
30

Занурення

Санітарно-технічне обладнання, 
прибиральний інвентар, предме-
ти для миття посуду

0,03
0,06

2
4

60
30

Занурення  
протирання, 
зрошуван-
ня, чищен-
ня щіткою 
(йоржем)

Столовий та кухонний посуд без 
залишків їжі, у т. ч. одноразовий 0,015

0,03*
1
2

15
15

Столовий та кухонний посуд із 
залишками їжі, одноразовий 0,1 7 120
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Посуд лабораторний, (пробірки, 
піпетки, предметні скельця) гу-
мові груші, шланги тощо, аптеч-
ний посуд, без бактеріологічного 
навантаження

0,015 1 15 Занурення

Посуд лабораторний, (пробір-
ки, піпетки, предметні скельця) 
гумові груші, шланги тощо, ап-
течний посуд з бактеріологічним 
навантаженням

0,06
0,1

4
7

60
30 Занурення 

Білизна незабруднена
0,015 1 60 Замочуван-

ня
Білизна забруднена виділеннями, 
(фекаліями, кровꞌю  тощо)

0,2
0,3
0

14
20

120
30

Замочуван-
ня

Іграшки
0,06
0,03

4
2

30
15

Занурення, 
протирання,
зрошування  

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (перевʼязувальний ма-
теріал, ватні тампони, серветки, 
одноразова білизна та  ін).

0,06
0,1

4
7

60
30 Занурення

Біологічні виділення  (кров, фе-
калії сеча, слиз, мокротиння, 
блювотні маси, промивні води, 
залишки їжі)

0,2
0,3

14
20

120
90

Заливання: 
2 обꞌєми 
розчину на 
1 обꞌєм біо-
л о г і ч н и х  
виділень

Технологічне обладнання і тех-
нологічні місткості для парфу-
мерно- косметичної, фармаце-
втичної, хімічної, біологічної, 
мікробіологічної, харчової та пе-
реробної промисловості.

 0,015
0,03

1
2

 30
15

Протирання 
або зрошу-
вання

*при багаторазовому використанні

Примітки:
дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.

23

Предмети догляду за хворими  із 
скла, пласмас, гуми, клейонки, 
засоби гігієни 2,0 140 120

З р о ш у -
вання

Вироби медичного призначен-
ня із корозійностійких металів, 
гуми, скла, полімерів (в т. ч. 
контейнери для збору медичних 
відходів), стоматологічний, пе-
рукарський, косметологічний ін-
струментарій.

2,0 140 120

Занурен-
ня 

Санітарно-технічне обладнання, 
прибиральний інвентар, предме-
ти для миття посуду

2,0 140 120

Занурен-
ня

Столовий і кухонний посуд без 
залишків їжі, у т. ч. одноразовий 1,5 100 120

Занурен-
ня 

Столовий і кухонний посуд із за-
лишками їжі, у т. ч. одноразовий 2,0 140 120 З а м оч у -

вання

Посуд лабораторний, (пробірки, 
піпетки, предметні стекла), гумо-
ві груші, шланги тощо, аптечний 
посуд

2,0 140 120
Занурен-
ня 

Білизна, забруднена виділеннями
2,0 140 120

З а м оч у -
вання 

Іграшки
2,0 140 120

Занурен-
ня

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (перевʼязувальний ма-
теріал, ватні тампони, серветки, 
одноразова білизна та  ін.)

3,0 200 180

Занурен-
ня

Біологічні виділення  (кров, фе-
калії сеча, слиз, мокротиння, 
блювотні маси, промивні води, 
залишки іжі)

3,0 200 360

Заливан-
ня: 2 обꞌє-
ми роз-
чину на 1 
обʼєм біо-
логічних  
виділень, 
п е р е м і -
шування
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Столовий і кухонний посуд із за-
лишками їжі, у т. ч. одноразовий 0,24 16 120

Занурення

Посуд лабораторний, (пробірки, 
піпетки, предметні скельця) гу-
мові груші, шланги тощо, аптеч-
ний посуд

0,15 10 120

Занурення 

Білизна, забруднена виділеннями
0,24 16 120

Замочування

Іграшки
0,12 8 120

Занурення чи 
зрошування

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів, перевʼязувальний ма-
теріал, ватні тампони, серветки, 
одноразова білизна та  ін.

0,2 14 120

Занурення

Біологічні виділення  (кров, фе-
калії сеча, слиз, мокротиння, 
блювотні маси, промивні води, 
залишки їжі)

0,2
0,3

14
20

240
120

Заливання: 2 
обꞌєми розчи-
ну на 1 обʼєм 
б іолог ічних  
виділень, пе-
ремішуівання

Примітки:
дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.

Таблиця 8.  Режими дезінфекції обʼєктів розчинами засобу «Жавель Аб-
солют» за умов  зараження спорами сибірської виразки

Об'єкти дезінфекції

Концентрація 
розчину
засобу 

(за АХ), %

Кількість 
таблеток 
на 10 л 

води

Трива-
лість об-

роблення, 
хв

Спосіб 
дезінфек-

ції

Поверхні в приміщеннях (під-
лога, стіни, двері, стеля, віконні 
рами), предмети обстановки, по-
верхні медичних приладів, апа-
ратів, устаткування, санітарний 
транспорт, інший транспорт

1,2 80 60

П р о т и -
рання чи 
з р о ш у -
вання

15

Таблиця 3. Режими дезінфекції об’єктів розчинами засобу «Жавель Аб-
солют» при інфекціях вірусної етіології, інфекціях з парентеральним ме-
ханізмом передачі (включаючи збудників гепатиту А, В, С, ВІЧ-інфекції, 
поліомієліт, герпес-, рота,- корона-, каліці-, параміксо-, ханта-, вакцинія-, 
ентеро-, (в т. ч. поліовірусні) респіраторно-синциальні, рино-, аденовірусні 
інфекції, SARS, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема A(H5N1), 
«пташиний грип», А(H1N1), «свинячий грип», атипова пневмонія.)

Об'єкти дезінфекції

Концентра-
ція робочого 

розчину 
(за АХ), %

Кількість 
таблеток 
на 10 л 

води

Тривалість 
оброблен-

ня, хв

Спосіб 
дезінфек-

ції

Поверхні в приміщеннях (під-
лога, стіни, двері, стеля, віконні 
рами) предмети обстановки, по-
верхні медичних приладів, апа-
ратів, устаткування, санітарний 
транспорт, інший транспорт

0,015
0,03
0,06

1
2
4

60
30
15

Протиран-
ня, зрошу-

вання

Предмети догляду за хворими  з 
скла, пласмас, гуми, клейонки, 
засоби гігієни 0,03

0,06

2
4

60
30

Протиран-
ня, зрошу-

вання
занурення

Вироби медичного призначен-
ня із корозійностійких металів, 
гуми, скла, полімерів (в т. ч. 
контейнери для збору медичних 
відходів), стоматологічний, пе-
рукарський, косметологічний ін-
струментарій.

0,06
0,1

4
7

60
30 Занурення

Санітарно-технічне обладнання, 
прибиральний інвентар, предме-
ти для миття посуду

0,015
0,03

1
2

60
30

Дворазове 
протиран-
ня, зрошу-

вання,
занурення 

Столовий та кухонний посуд без 
залишків їжі, у т. ч. одноразовий 0,015

0,03*
1
2

15
15

Столовий та кухонний посуд із 
залишками їжі, у т. ч. одноразо-
вий

0,06
0,1
0,2

4
7
14

120
90
60

Посуд лабораторний, (пробірки, 
піпетки, предметні скельця) гу-
мові груші, шланги тощо, аптеч-
ний посуд

0,015 1 15 Занурення
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Посуд лабораторний, (пробір-
ки, піпетки, предметні скельця) 
гумові груші, шланги тощо, ап-
течний посуд з бактеріологічним 
навантаженням

0,06
0,1
0,2

4
7
14

120
90
60

Занурення 

Білизна незабруднена
0,015 1 60 Занурення

Білизна, забруднена виділеннями 
(фекалії, кров) 0,2

0,3
14
20

90
60

Замочуван-
ня

Іграшки
0,015
0,06 1

4
30
15

Протиран-
ня, зрошу-

вання,
занурення

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (перевʼязувальний ма-
теріал, ватні тампони, серветки, 
одноразова білизна та  ін.)

0,2
0,3

14
20

120
30

Замочуван-
ня

Біологічні виділення  (кров, фе-
калії сеча, слиз, мокротиння, 
блювотні маси, промивні води, 
залишки їжі) 0,3 20 120

Заливан-
ня:2 обʼєми 

розчину 
на 1 обʼєм 
біологіч-
них  ви-
ділень

Технологічне обладнання і тех-
нологічні місткості для парфу-
мерно- косметичної, фармаце-
втичної, хімічної, біологічної, 
мікробіологічної, харчової та пе-
реробної промисловості.

 0,15
0,3

1
2

30
15 Занурення

*при  багаторазовому використанні

Примітки:
дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.
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Ганчірʼя для прибирання, при-
биральний інвентар

0,3 20 120

Замочуван-
ня проти-
рання або 
зрошуван-

ня

Примітки:
дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.

Таблиця 7. Режими дезінфекції  обʼєктів  розчинами «Жавель Абсолют» 
при особливо  небезпечних інфекціях ( в т. ч. холері, чумі, туляремії)

Об'єкти дезінфекції

Концен-
трація 

розчину 
засобу

 (за АХ), 
%

Кількість 
таблеток 
на 10 л 

води

Три-
валість 

оброблен-
ня, хв

Спосіб 
дезінфекції

Поверхні в приміщеннях (під-
лога, стіни, двері, стеля, віконні 
рами), предмети обстановки, по-
верхні медичних приладів, апа-
ратів , устаткування, санітарний 
транспорт, інший транспорт

0,03
0,06

2
4

60
30

Протирання 
чи зрошуван-
ня

Предмети догляду за хворими  із 
скла, пласмас, гуми, клейонки, 
засоби гігієни

0,12 8 120
Занурення чи 
зрошування

Вироби медичного призначен-
ня із корозійностійких металів, 
гуми, скла, полімерів (в т. ч. 
контейнери для збору медичних 
відходів), стоматологічний, пе-
рукарський, косметологічний ін-
струментарій.

0,1
0,2

4
14

120
60

Занурення

Санітарно-технічне обладнання, 
прибиральний інвентар, предме-
ти для миття посуду

0,06
0,12

4
8

120
60

Зрошування

Столовий і кухонний посуд без 
залишків їжі,  у т. ч. одноразовий 0,06 4 60

Занурення 



20

Посуд лабораторний, ап-
течний 0,1

0,2
7
14

120
60

120
60 Занурення

Білизна незабруднена 0,015
0,03
0,06

1
2
4

60
30 60 Занурення

Білизна забруднена ви-
діленнями 0,2

03
14
20

60
30 60 Замочування

Іграшки
0,1 7 30 60

Гумові килимки, трапи, 
банні, сандалії, капці з 
гуми, пласмас та інших 
полімерних матеріалів

0,1
0,2

7
14

60
---

120
60

*при  багаторазовому використанні
Примітки:
дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.

Таблиця 6.  Режими дезінфекції обꞌєктів розчинами засобу «Жавель Абсо-
лют» від пліснявих мікроміцетів та спор

Об'єкти дезінфекції

Концентра-
ція робочо-
го розчину 
(за АХ), %

Кількість 
таблеток 
на 10 л 

води

Тривалість 
оброблення, 

хв

Спосіб 
дезінфек-

ції

Поверхні: тверді, непористі, з 
металу, керамічної плитки та ін. 

• забруднені;
• не забруднені 

0,1
0,2
0,2
0,3

7
14
14
20

60
30
60
30

Протиран-
ня або зро-
шування

Поверхні з фарбованої деревини
• забруднені
• не забруднені

0,2
0,3
0,3

14
20
20

60
30
60

Поверхні з нефарбованої дере-
вини

• забруднені
• не забруднені

0,2
0,3
0,3

14
20
20

180
60
180
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Таблиця 4.  Режими дезінфекції обʼєктів розчинами засобу «Жавель Аб-
солют» при туберкульозі

Об'єкти дезінфекції

Концен-
трація 

робочого 
розчину

 (за АХ), %

Кіль-
кість 

таблеток 
на 10 л 
води

Три-
валість 

оброблен-
ня, хви

Спосіб 
дезінфекції

Поверхні в приміщеннях 
(підлога, стіни, двері, стеля, 
віконні рами) предмети 
обстановки, поверхні медичних 
приладів, апаратів, устаткування, 
санітарний транспорт, інший 
транспорт

0,03
0,06
0,1

2
4
7

120
60
30

Протирання, 
зрошування

Предмети догляду за хворими  з 
скла, пласмас, гуми, клейонки, 
засоби гігієни

0,06
0,1 4

7

45
30

Протирання,
зрошення  або 

занурення
Вироби медичного призначення 
із корозійностійких металів, 
гуми, скла, полімерів (в т. ч. 
контейнери для збору медичних 
відходів), стоматологічний, 
перукарський, косметологічний 
інструментарій.

0,06
0,1

4
7

60
30 Занурення

Санітарно-технічне обладнання, 
прибиральний інвентар, 
предмети для миття посуду

0,1
0,15
0,2

7
10
14

90
60
30

Занурення  
протирання, 
зрошування, 

чищення 
щіткою 

(йоржем)

Столовий та кухонний посуд без 
залишків їжі, у т. ч. одноразовий 0,045

0,12*
3
8

60
30

Столовий та кухонний посуд із 
залишками їжі, у т. ч. одноразовий

0,2
0,3

14
20

120
60

Посуд лабораторний, (пробірки, 
піпетки, предметні стекла) 
гумові груші, шланги тощо, 
аптечний посуд

0,06 4 30 Занурення

Посуд лабораторний, (пробірки, 
піпетки, предметні стекла) гумові 
груші, шланги тощо, аптечний 
посуд з бактеріологічним 
навантаженням

0,2 14 60 Занурення 
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Білизна незабруднена
0,06 4 30 Замочування

Білизна, забруднена виділеннями, 
(фекаліями , кровʼю,  тощо) 0,2

0,3
14
20

120
60 Замочування

Іграшки
0,06
0,1

4
7

30
15

Занурення 
протирання
зрошування  

Медичні відходи з текстильних 
матеріалів (перевʼязувальний 
матеріал, ватні тампони, 
серветки, одноразова білизна та  
ін.)

0,06
0,2

4
14

120
60 Занурення

Біологічні виділення  (кров, 
фекалії сеча, слиз, мокротиння, 
блювотні маси, промивні води, 
залишки їжі)

0,2
0,3

14
20

360
240

Заливання :2 
обʼєми розчину 

на 1 обʼ єм 
біологічних  

виділень
Системи вентиляції та 
кондиціонування 0,06

0,12
0,21

4
8
14

90
60
30

Протиранння 
зрошування, 

аерозолювання
Харківниці, звільнені від 
мокротіння 0,3 20 120 Занурення

Мокротіння в харківницях 
0,3 20 240 Занурення

Мокротіння в посуді, посуд з-під 
виділень, судна, тощо

0,3 20 120

З а л и в а н н я : 2 
обꞌєми розчину 
на 1 обʼєм біо-
логічних  ви-
ділень, перемі-
шування 

*при  багаторазовому використанні

Примітки: 
дезінфекцію можна проводити з додаванням активатора миючих властивостей  
«Жавель АБСОЛЮТ» у кількості 0,3 см3 на 1 таблетку дезінфікуючого засобу, 
або з додаванням 0,5% миючого засобу; дворазове протирання, зрошування або 
чищення здійснюють з інтервалом 15 хвилин.
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Таблиця  5.  Режими дезінфекції розчинами засобу «Жавель Абсолют » за 
умов зараження мікозними інфекціями (кандидози, дерматомікози)

Об'єкти дезінфекції

Концен-
трація 

робочого 
розчину
 (за АХ), 

%

Кількість 
таблеток 
на 10 л 

води

Тривалість 
оброблення, хв Спосіб 

дезінфекції
кандиози дерма-

томікози
Поверхні в приміщен-
нях (підлога, стіни, двері, 
стеля, віконні рами) пред-
мети обстановки, поверх-
ні медичних приладів, 
апаратів, устаткування, 
санітарний транспорт, ін-
ший транспорт

0,03
0,06
0,1

2
4
7

60 60
30

Протирання, 
зрошування

Предмети догляду за хво-
рими зі скла, пласмас, 
гуми, клейонки, засоби 
гігієни

0,06
0,2

4
14

60
30 60 Протирання, 

зрошування

Вироби медичного при-
значення із корозій-
ностійких металів, гуми, 
скла, полімерів (в т. ч. 
контейнери для збору 
медичних відходів), сто-
матологічний, перукар-
ський, косметологічний 
інструментарій.

0,1
0,2

7
14

60
30

120
60 Занурення

Санітарно-технічне об-
ладнання, (ванни, ракови-
ни, ванна для ніг, «чаша» 
басейну) 

0,1
0,2

7
14

60
30

60
30

Дворазове 
протирання, 
зрошування, 

чищення 
щіткою 

(йоржем)

Прибиральний інвентар, 
посуд з під виділень 0,2 14 60 120

Столовий та кухонний 
посуд без залишків їжі, у 
т. ч. одноразовий

0,015
0,03
0,06
0,1*

1
2
4
7

60
30
15
15

30

Столовий та кухонний 
посуд із залишками їжі, у 
т. ч. одноразовий

0,2 14 60 120
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