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ВИСНОВОК

Bin '1.<7:; "_O~ 2017 року

виготовлений у вiдповiДfюстi iз - технiчними умовами ТУ У 24.2-36257034-003:2009 "Засiб
дезiнфiкуючий "Аеродизин (Аегоdеsiп)".

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАIНИ 3 ПИТ АНЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВА ЧIВ
вул. Б. Грiнченка, 1, М. Киi'в, 01001, тел. 279-12-70,279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: iпfоic9СОПSllше]·.gоv.lIа

Код за ДКПП, УКТЗЕД. артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалiзацi"i об'Сl<та експертизи: заклади та установи охорони здоров'я,
лабораторii' рiзних пiдпорядкувань, аптечнi заклади, пiдпри(мства харчопереробноi' промисловостi,
заклади ресторанного господарства i торгiвлi, об'(кти комунально-побутового призначення,
пiдпри(мства фармацевтичноУ, хiмiчноi', бiотехнологiчно'l, мiкробiологiчно'l, парфюмерно-
косметично'l промисловостi, спортивно-оздоровчi заклади. заклаДl1 сфери вiдпочинку та роз ваг,
заклади та установи соцiального захисту, вiйськовi частини. заклади зв'язку та банкiвськi установи,
навчально-виховнi та учбовi заклади. дитячi дошкiльнi заклади, транспорт (залiзничниЙ.
повiтряний, метрополiтен, рiчковИЙ).

Об'скт експертизи: Засiб дезiнфiк:уючий "Аеродизин (Aerodesin)"- дilOчj речовини, мас., %:
32,5% - l-пропанол, 18,0% - етанол, 0,025% - дидеuилдиметиламонiй хлорид

Кра'lна-виробник: ТОВ «Бланiдас», YKpa'IHa, 01042,1\1. Киi'в. пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,
Ki1\!H.5. Адреса виробництва: 02099, м. Ки'IВ, вул.зрошувальна,15А. Код за €ДРПОУ: 36423868.

(a;lpeca. \liсце]lIа~().lження. ГС.lефОIl. факс. c-'llаil.llс6-саiiтl

Заявник експертизи: ТОВ «Бланiдас», YKpa'IHa,01042, м. Ки'IВ, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.
1, KiMH.5. Код за €ДРПОУ: 36423868.

(адреса. ~lIсце·lНа~оджеНIIЯ. ГСЛСфОll,факс, e-mа,I, IIc6-СШII')

flaHi про контракт на постачання об'(кта в УкраУну: продукцiя вiтчизняного виробника.

Об'(кт експертизи вiдповiда( встановленим медичним критерiям безпеки/показникам: засiб
дезiнфiкуючий "Аеродизин (Леюdеsiп)" за параметрами гостро'lтоксичностi вiдповiдно до ГОСТ
12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»
вiдноситься до 4 класу малонебезпечних речовин при BBenellHi в шлунок та HaHeceHHi на шкiру:
подразню( слизовi оболонки очей, не спричиня( шкiрно-резорбтивно'( та сенсибiлiзуючоi' дii': не
виявля( мутагенних, канцерогенних. тератогенних та гонадотропних властивостеЙ. ГДК П.р.з.
спирту етилового 1000 мг/м3, П, 4 клас небезпеки, ГДК а.П. 5,0 мг/м3

, ГДК П.р.з. пропiлового
спиртуl О мг/м3• П. 3 клас небезпеки, ГДК а.П. 0,3 мг/м3

•

Засiб володi( антимiкробною активнiстю BinHOCHO граi\1Негативних i грампозитивних бактерiй
(включаючи мiкобактерi'i туберкульозу, збудникiв внутрiШllьо-лiкарняних iнфекцiй), BipyciB (у Т.ч.



BipyciB ентеральних i парентеральних гепатитiв су Т.Ч. гепатити АВ,С). ВIЛ (СНТД). полiомi€лiту.
аденовiрусiв, BipyciB «атипово'i пневмонй» (SARS), «пташиного» грипу А(Н5 1), вiруси грипу,
парагрипу, збудникiв гострих респiраторних iнфекцiй, герпесу ТОЩО). грибкових iнфекцiй
(кандидозiв. дерматомiкозiв, трихофiтiЙ).

Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзаuii',
знищення с: зберiгання, транспортування i використання продукту здiйснювати у вiдповiдностi з
вимогами "Методичних вказiвок щодо застосування засобу "Аеродизин (Aerodesin)" з метою
дезiнфекцi')" .Bci роботи з застосування засобу потрiбно виконувати "3 використанням засобiв
iндивiдуального захисту вiдповiдно до ВИl'vIогДСТУ 7239:2011 «Система стандартiв безпеки працi.
Засоби iндивiдуального захисту. Загальнi вимоги та класифiкацiя».
Поточний нагляд: згiдно вимог "Методичних вказiвок щодо застосування засобу "Аеродизин
(Aeгodesin)" з метою де"3iнфекцi·)". АероДизин (Аегоdеsiп)" готовий ДО"3астосування засiб, який
використову€ться нерозведеним.

За результатами державно') санiтарно-епiдемiологiчно') експертизи Засiб дезiнфiкуючий "Аеродизин
(Аегоdеsiп)" за наданою заявником документацi€ю та зразком вiдповiда€ вимогам дiючого
caHiTapHoro законодавства Украi'ни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути
використаний у заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гаранту€ться виробником.

1нформацiя щодо етикетки, iHCTPYKui'),правил ТОЩОмаркування обов'язкове. Висновок не
може бути використаний для рекла1\1И споживчих якостей об'скту експертизи.

Висновок дiйсний: на тер 1iHдi'i peecTpaui'i засобу дезiнфiкуlOЧОГО,

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають КОНТРОЛЮна кордонi: продукцiя вiтчизняного виробника.

1l0Казники безпеки. якi пiдлягають контролю при МИТНО1\rуоформленнi: продукцiя вiтчизняного
виробника.

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюпься зпдно з вимогами цього
висновку: виконання умов використання

Державна установа "Iнститут
:-.rедицини працi НАМ Н Украi"ни"
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Заступник Голови експертно') KOMici"),
заступник директора з науково') роботи
ДУ "Iнститут медицини працi НАМН Укра
м.п.

01033. м. Ки'(в, вул. Саксаганського. 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-тail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертно') KOMici'):
(044) 289-63-94, e-тail: test-lаЬ@ukг.пеt
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