
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

щодо застосування дезінфекційного засобу «Вернедор» з метою дезінфекції, 

достерилізаційного очищення та стерилізації. 

        Розчин засобу готують в пластмасових ємностях шляхом додавання відповідних 

кількостей засобу до водопровідної води кімнатної температури. 

Концентрація       % 1 л 10 л 

Засіб,мл                      вода, мл Засіб,мл           вода, мл 

0,1 1,0                                999,0 10,0                9990,0 

   Строк придатності робочих розчинів засобу – 15 діб за умови зберігання у щільно 

закритій тарі. Допускається багаторазове використання робочих розчинів засобу протягом 

терміну їх придатності за умови відсутності зміни зовнішнього вигляду розчину 

(помутніння,поява пластівців тощо). При перших  ознаках зміни зовнішнього вигляду 

розчин замінити. 

-  Дезінфекцію виробів медичного призначення (ВМП), здійснюють у 

пластмасових ємностях , що закриваються кришками. 

1. У ємності № 1: ВМП необхідно повністю занурювати у робочий розчин засобу 

відразу ж після їх застосування, забезпечуючи негайне видалення із виробів 

видимих забруднень з поверхні за допомогою йоржів, щіток, серветок. Канали і 

порожнини прокачують розчином засобу кілька разів до повного видалення 

біогенних забруднень.  

2. У ємності № 2 після знезараження, ВМП також повністю занурюють, канали 

заповнюють розчином засобу. Товща шару засобу над виробами має бути не менше 

1 см. Витримують час експозиції – 30 хвилин. Миття кожного виробу у тому ж 

розчині. 

3. Після закінчення дезінфекційної витримки вироби витягають із ємності та 

відмивають їх від залишків засобу проточною водою не менше 3 хвилин, 

звертаючи  особливу увагу на промивання каналів. 

4. Далі полощуть дистильованою водою впродовж 0,5-1 хвилин. Складають на 

рушник для просушки і далі у лотки. 

5. Лаборант робить контроль якості передстерилізаційного очищення шляхом 

постановки проби на наявність залишкових кількостей крові згідно з методиками, 

(азопірамову пробу).  Контролю підлягає 1% одночасно оброблених виробів одного 

найменування (але не менш 3). При позитивній пробі вся група виробів підлягає 

повторній обробці до отримання негативного результату. 

6. Далі ВМП (пробірки, скло, капіляри) у лотках стерилізують у повітряно-жаровій 

шафі 60 хвилин при t 180
о.
. Обов’язкове закладання у шафу відповідної кількості 

термоіндикаторів ( 5 шт).  

7. Пробірки виставляють у штативи, лаборант пакує бікс: , тканинні серветки, 

укладки с капілярами та ватними тампонами, мішечки з склом та гумовими 

пробками. В середину пакувань вкладають термоіндикатори внутрішнього 

контролю. На етикетці біксу ставлять  число і підпис виконавця. 

8. Для виробів медичного призначення та їх частин, що безпосередньо не 

дотикаються до пацієнта допускається дворазове, з інтервалом 15 хвилин, 



протирання ганчір’ям, що змочене робочим розчином засобу, та наступною 

витримкою відповідно до встановленої експозиції. Після дезінфекції вироби 

ополіскують дистильованою водою протягом 0,5 -1,0 хвилин та висушують за 

допомогою чистих тканинних серветок і зберігають у медичній шафі.              

Використані серветки, промивні води і ємності, для промивання знезаражують 

шляхом кип’ятіння або дезінфікують засобом згідно з режимами.    

Викладено з методичних вказівок щодо                                                                         

застосування «Вернедор» , Київ 2009р. 

Склав  лікар-лаборант:                                                          В.А. Кісельова  


