
КОМПАНІЯ-УКРАЇНСЬКИЙ  

ВИРОБНИК ДЕЗІНФІКУЮЧИХ 

ЗАСОБІВ

антисептика, дезінфекція, стерилізація, гігієна



ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ» - КОМПАНІЯ ІЗ КОЛЕКТИВОМ ОДНОДУМЦІВ, ЯКІ 

МАЮТЬ БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ В ГАЛУЗІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА 

ДЕЗІНФЕКЦІЙНОЇ СПРАВИ, ГІГІЄНИ І ОХОРОНИ ПРАЦІ, В ОБЛАСТІ 

ХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ 

ЦІЛЬ -

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ЯКІСНИМИ, ВИСОКОЕФЕКТИНИМИ 

ДЕЗІНФІКУЮЧИМИ, АНТИСЕПТИЧНИМИ ТА МИЙНИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПО СТВОРЕННЮ  ІНФЕКЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ;

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

- - ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ З ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ ІЗ 

ВИСОКОЯКІСНОЇ СИРОВИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНЦЕРНІВ

- - ВИКОРИСТАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ І ДОСВІДУ ПРИ СТВОРЕННІ 

АКТУАЛЬНИХ РЕЦЕПТУР ДЕЗІФІКУЮЧИХ/АНТИСЕПТИЧНИХ/МИЙНИХ 

ЗАСОБІВ 

- - ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВІДПОВІДАЄ СУЧАСНИМ ВИМОГАМ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

- - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИБОРІ І ПОСТАЧАННІ ПРОДУКЦІЇ 

КОРИСТУВАЧАМ ІЗ УРАХУВАННЯМ  ВИМОГ САНІТАРНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА



ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ 

ОСНОВНІ ВИМОГИ

 ЕФЕКТИВНІ – ЗНИЩУЮТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР 

МІКРООРГАНІЗМІВ

 БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 НЕ ЗАБРУДНЮЮТЬ ДОВКІЛЛЯ

 ДОСКОНАЛІ МИЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

 СТАБІЛЬНІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ І ЗАСТОСУВАННІ

 СУМІСНІ З МАТЕРІАЛАМИ ОБ’ЄКТІВ

 МАЮТЬ ПРИЄМНИЙ ЧИ НЕЙТРАЛЬНИЙ ЗАПАХ

 ЕКОНОМІЧНІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

 ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ ВИГОТОВЛЕНІ

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ» ВІДПОВІДАЮТЬ          

СУЧАСНИМ    ВИМОГАМ



ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ 

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»

● забезпечують бактерицидний, туберкулоцидний, фунгіцидний, віруліцидний, 

овоцидний та спороцидний спектр протимікробної дії ;

●герміцидні властивості пролонговані – забезпечений довготривалий протимікробний 

ефект;

● для посилення протимікробних властивостей,  ефективного відмивання і очистки :

◄ ретельно підібраний склад активних компонентів  - забезпечується їх синергічна

взаємодія; 

◄ відкоректована рН – для максимального виділення активних речовин та

ефективній реалізації механізму їх знезаражувальної дії;

◄ додається хелатний комплекс для зв’язування солей, що обумовлюють жорсткість 

води;

◄ мийні компоненти, основані на ензимному комплексі чи комплексі безфосфатних

детергентів :

- мають протимікробні властивості;

- зменшують органічне (включаючи мікробне) та неорганічне навантаження; 

- розчиняють біологічні плівки, в т.ч. всередині виробів (в каналах, отворах тощо);

- забезпечують максимальний доступ діючих речовин до мікробних клітин



ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ 

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»

● мало/чи помірно небезпечні за класом визначення токсичності  (3-4 клас), 

у відповідності до державного ГОСТу;

●безпечні для людей

- є можливість застосування в присутності персоналу, пацієнтів,   включаючи  

малолітніх, відвідувачів;

●не забруднюють і не змінюють довкілля - біодеградують до безпечних 

речовин

●широка сфера застосування – проведення дезінфекційних робіт на  об’єктах, 

в установах, закладах, організаціях,  всюди, де необхідно створити бар’єр від    

збудників інфекцій;

●сумісні із різноманітними конструктивними матеріалами об’єктів, що 

піддаються обробці, тому підходять для дезінфекції і миття:

◄поверхонь

◄ медичних виробів

◄медичної апаратури (ендоскопів, наркозо-дихальної/реанімаційної тощо)

◄інших епідемічно значущих об’єктів



Дезінфікуючі засоби 

концентровані

БІОПАГДЕЗ

активно-діючі речини:

похідна полімерного гуанідину,

ЧАС, тетраніл У;

інші функціональні складові:

хелатний комплекс, інгібітор

корозії, рН регулятор, миючі

компоненти які

можуть включати ензими

або безфосфатні тензиди;

за потреби може містити –

віддушку, фарбник, піногасник

чи інші функціональні

компоненти

універсальний - застосовується для 

широкого спектру різноманітних об'єктів

●бактерицидний, туберкулоцидний, 

фунгіцидний, віруліцидний, спороцидний

● Режими, що забезпечують

знищення збудників інфекцій
►вірусних (в т.ч. гепатитів В, С, ентеральних

інфекцій, поліомієліту) та грибкових (кандидозів, 

дерматомікозів, плісняви тощо) в т.ч. режими: 

- дезінфекції при генеральних прибираннях

- поточної дезінфекції 

- знезараження інструментів

від 0,5% - 5 хв. --------- до 0,05% - 60 хв. 

► бактеріальних (включаючи

внутрішньо-лікарняні інфекції)

від 0,5% - 5 хв. --------- до 0,05% - 60 хв.

► туберкульозу

від 0,8% - 5 хв.  -------- до 0,08% - 60 хв.

● ДВР (дезінфекція високого  рівня)
від 5,% - 5хв.---------- до  2,0% - 60 хв.

● хімічна стерилізація  5,0% - 30 хв.



Дезінфікуючі засоби 

концентровані

ВЕЛІДЕЗ

активно-діючі речини:

Час + спирт

інші функціональні складові:

хелатний комплекс, інгібітор корозії,

рН регулятор, миючі компоненти які

можуть включати ензими

або безфосфатні тензиди;

за потреби може містити – віддушку,

фарбник, піногасник чи інші

функціональні компоненти

універсальний - застосовується для 

широкого спектру різноманітних об'єктів

●бактерицидний, туберкулоцидний, 

фунгіцидний, віруліцидний, спороцидний

бактерицидний, туберкулоцидний, 

фунгіцидний, віруліцидний, спороцидний● Режими, що забезпечують

знищення збудників інфекцій
►вірусних (в т.ч. гепатитів В, С, ентеральних 

інфекцій, поліомієліту) та грибкових 

(кандидозів, дерматомікозів, плісняви тощо)

від  3,0% - 2 хв. ------ до  0,1% - 90 хв. 

► бактеріальних (включаючи внутрішньо-

лікарняні інфекції)

від  3,0% - 2 хв. -------- до 0,1% - 60 хв.

► туберкульозу

від 3,0% - 30 хв. ------- до 1,0% - 120 хв.

● ДВР (дезінфекція високого    рівня)
5,0%             - 30 хв



Дезінфікуючі засоби 

концентровані

ДАНОКСИН

активно-діючі речини:

Активний кисень

інші функціональні складові:

хелатний комплекс, інгібітор корозії,

рН регулятор, миючі компоненти які

можуть включати тензиди; ЧАС

за потреби може містити – віддушку,

піногасник чи інші функціональні

компоненти

широкий спектр застосування

●бактерицидний, туберкулоцидний, 

фунгіцидний, віруліцидний, спороцидний, 

овоцидний

надійне знезараження, якісне очищення

Режими, що забезпечують

знищення збудників інфекцій
►вірусних (в т.ч. гепатитів В, С, ентеральних 

інфекцій, поліомієліту) та грибкових 

(кандидозів, дерматомікозів, плісняви тощо)

від 0,5% - 5 хв. --------- до 0,05% - 60 хв. 

► бактеріальних (включаючи

внутрішньо-лікарняні інфекції)

від 0,5% - 5 хв. ---------0,05% - 60 хв.

► туберкульозу

0,5 - 15 хв. ;

● ДВР (дезінфекція  високого рівня)
2,0% - 15 (10) хв.0,5% - 30 хв

● Стерилізація
2,0% - 15(10)хв, 1,0% - 30 хв.



Дезінфікуючі засоби 

концентровані

ДАНОКСИН
+  комплекс ензимів

активно-діючі речини:

Активний кисень

Мийно очищуючий комплекс

посилений композицією ензимів-

амілаза, протеаза, ліпаза)

інші функціональні складові:

хелатний комплекс, інгібітор корозії,

рН регулятор,

широкий спектр застосування

Для ендоскопів, наркозо-дихальної 

апаратури, реанімаційного обладнання та 

інших медичних виробів

●бактерицидний, туберкулоцидний, 

фунгіцидний, віруліцидний, спороцидний, 

овоцидний
Режими, що забезпечують

знищення збудників інфекцій
►вірусних (в т.ч. гепатитів В, С, ентеральних 

інфекцій, поліомієліту) та грибкових 

(кандидозів, дерматомікозів, плісняви тощо)

від 0,5% - 5 хв. --------- до 0,05% - 60 хв. 

► бактеріальних (включаючи внутрішньо-

лікарняні інфекції)

від 0,5% - 5 хв. ---------0,05% - 60 хв.

► туберкульозу

0,5 - 15 хв. ;

● ДВР (дезінфекція  високого рівня)
2,0% - 15 (10) хв.0,5% - 30 хв

● Стерилізація
2,0% - 15(10)хв, 1,0% - 30 хв.



Дезінфікуючі засоби 

концентровані

ТЕРРАЦИД
активно-діючі речини:

третинний амін, похідна

полімерного гуанідину, ЧАС,

тетраніл У;

додаткові функціональні

складові:

хелатний комплекс, інгібітор

корозії, рН регулятор, миючі

компоненти миючі компоненти

які можуть включати ензими

або безфосфатні тензиди;

за потреби може містити –

віддушку, фарбник, піногасник

ін. функціональні компоненти

універсальний - застосовується для широкого 

спектру різноманітних об'єктів

●бактерицидний, туберкулоцидний, фунгіцидний, 

віруліцидний, спороцидний

●бактерицидний, туберкулоцидний, фунгіцидний, 

віруліцидний, спороцидний

● Режими, що забезпечують

знищення збудників інфекцій
►вірусних (в т.ч. гепатитів В, С, ентеральних

інфекцій, поліомієліту) та грибкових (кандидозів, 

дерматомікозів, плісняви тощо) - в т.ч. режими: 

- дезінфекції при генеральних прибираннях

- поточної дезінфекції 

- знезараження інструментів

від 0,5% - 5 хв. --------- до 0,05% - 60 хв. 

► бактеріальних (включаючи внутрішньо-лікарняні 

інфекції)

від 0,5% - 5 хв. -------- до 0,05% - 60 хв.

► туберкульозу

від 0,8% - 5 хв. -------- до 0,1% - 30 хв.

● ДВР (дезінфекція високого рівня)
від 2,5% - 5хв.---------- до 1,0% - 60 хв.

● Хімічна стерилізація
8,0% - 15 хв.--------3,0% - 90 хв.



Широкий спектр об’єктів, які можуть бути знезаражені  аткивним хлором 

•концентрат: у вигляді  таблеток (3,2 г або 1,0 г) і гранул 

► діюча речовина дихлоризоціанурат  

натрію 80%-81% , вміщує мийні добавки, 

регулятор рН та речовину для 

пом’якшення води

►широкий спектр антимикробної дії:  

бактерицидний (в т.ч.  туберкулоцидний), 

віруліцидний, фунгіцидний, спороцидний   

►одномоментна дезінфекція і миття  

+ сумісний із любими миючими засобами

► короткий час експозиції  5-15 хвилин,

в т.ч. в умовах забруднень органікою (включаючи

кров, гній тощо) - від 1 таб. до 7таб. на 10л води  

►швидко і гарно розчиняється в порівнянні із

іншими хлорвмісними засобами

► простота і зручність застосування

► безпечний для людей і  довкілля

►економне знезараження медичних відходів

у відповідності до наказу МОЗ №325 –

одночасне знищення

бактерій, вірусів, грибів, збудників

туберкульозу: 4 таблетки на 10л. води

ХЛОРАНТИН 

актив

...Сучасний хлор 

вмісний засіб



Швидка у часі дезінфекція невеликих поверхонь, 

вузлів апаратури, предметів догляду за хворими 

 Готовий до застосування

● бактерицидні, віруліцидні, 

фунгіцидні властивості, 

пролонгований протимікробний захист

● забезпечення протимікробної 

дії за 30 секунд експозиції

● туберкулоцидна дія за 1 хвилинну 
експозицію

●пролонгована у часі протимікробна дія 
– до 5 годин

● очищає від забруднень

● сумісний із любими конструктивними 

матеріалами (за виключенням 

чутливих до спирту) 

● безпечний  - застосовується  в 

присутності хворих, пацієнтів

●знезараження медичних рукавичок, 
одягнених на руки

●екстрене знезараження в операційних, 

маніпуляційних, процедурних, інших 

функціональних приміщеннях – що

відповідає вимогам накзау

МОЗ України №236 

КВІКЦИД
Активні речовини:

2-пропанол +

п-пропанол + ЧАС,

додаткові функціонльні

складові: миючий і

антикорозійна та інші
добавки



Швидка у часі дезінфекція невеликих поверхонь, 

вузлів апаратури, предметів догляду за хворими 

Готовий до застосування

● бактерицидні, віруліцидні, фунгіцидні 
властивості, пролонгований 
протимікробний ефект

● забезпечення протимікробної  дії 

за 30 секунд експозиції

● туберкулоцидна дія за 1 хвилинну 
експозицію

●пролонгована у часі протимікробна дія –

до 5 годин

● очищає від забруднень

● сумісний із любими конструктивними 

матеріалами (за виключенням  чутливих до 
спирту) 

● безпечний  - застосовується  в  присутності 
хворих, пацієнтів

●знезараження медичних рукавичок, 
одягнених на руки

●екстрене знезараження в операційних, 

маніпуляційних, процедурних, інших 

функціональних приміщеннях – що відповідає 
вимогам наказу МОЗ України №236

●особливо придатний у відділеннях для 
наймолодших пацієнтів

САНАБРИЗ Е

Активні речовини:

Етанол + ЧАС, +
Тетраніл У

додаткові функціонльні

складові: миючий і

антикорозійна та інші
добавки



 Вміст спиртів відповідає наказам МОЗ України №178 
від 21.09.2010р. та №236 від 04.04.2012р.

 Готовий до застосування

● надійне знезараження – ефективний проти 

бактерій, вірусів, грибів, за рахунок  композиції складу 

знищує всі види вегетативних форм  бактерій та вірусів, 

пролонгований протимікробний захист

можливий до 5 годин

активний в присутності забруднень (крові, гною, тощо)

● хірургічна антисептика рук – 1,0 -1,5 хвилини;

гігієнічна антисептика рук – 30 секунд, 

антисептична обробка  області операційного та 
ін’єкційного поля - від 15 секунд

● застосовуються у вогнищах інфекцій,  включаючи 
туберкульоз – експозиція 1 хвилина

●пом’якшує і зберігає шкіру рук, сприяє загоєнню ран

● попереджує виникнення біологічних плівок в  місцях 
введення медичних інструментів, виробів

● пролонгована дія – попередження інфекційних 
ускладнень 

в місцях проведення оперативних  втручань, процедур

● має кровозупинні властивості

●не перешкоджає  одяганню рукавичок

●зменшує кількість виділень під рукавичками

●можливість знезараження рукавичок, що одягнені на 

руки та критичних поверхонь в термінових ситуаціях

● флакон на 1,0 л. сумісний із ліктьовим дозатором

КВІКЦИД

Антисептики(спиртові

Активні речовини

2-пропанол +

п-пропанол + ЧАС, 

(загальний вміст 

спирту не менше 65%)

складові по догляду за 

руками, включаючи 

емоленти та 

провітаміни  інші

додаткові складові

(в т.ч. за необхідності )



 Вміст спиртів відповідає наказам МОЗ України 
№178 від 21.09.2010р. та №236 від 04.04.2012р.

 Готовий до застосування

● надійне знезараження – ефективний проти 

бактерій, вірусів, грибів, за рахунок  композиції 
складу 

знищує всі види вегетативних форм  бактерій та 
вірусів, 

пролонгований протимікробний захист

можливий до 5 годин

Гелева форма антисептика на основі композиції 2-х

пропилових спиртів – з вмістом в засобі не менше 
65%

Володіє властивістю тиксотропії 

(розрідження при нанесенні на шкіру та втиранні)

тому застосовується не тільки для деконтамінації 
та гігієнічної обробки рук а і для хірургічної 
антисептики рук, 

антисептичної обробки шкіри в включаючи ноги з 
метою профілактики грибкових захворювань. 

Створює на руках «ефект рідкої рукавички», 

після втирання гелю шкіра рук стає м’якою і 
гладенькою

КВІКЦИД 

(гель)

Антисептики(спиртові

Активні речовини

2-пропанол +

п-пропанол + ЧАС, 

(загальний вміст 

спирту не менше 65%)

складові по догляду за 

руками, включаючи 

емоленти та 

провітаміни  інші

додаткові складові

(в т.ч. за необхідності )



 Готовий до застосування

 Вміст спиртів відповідає наказам МОЗ України №178 
від 21.09.2010р. та №236 від 04.04.2012р.

● одна із рецептур – що рекомендована ВОЗ

● надійне знезараження – ефективніий проти 

бактерій, вірусів, грибів, за рахунок  композиції складу 

знищує всі види вегетативних форм  бактерій та вірусів, 

пролонгований протимікробний захист можливий до 5 
годин

активний в присутності забруднень (крові, гною, тощо)

● ● хірургічна антисептика рук – 1,0 -1,5 хвилини;

гігієнічна антисептика рук – 30 секунд, 

антисептична обробка  області операційного та 
ін’єкційного поля - від 15 секунд

● застосовуються у вогнищах інфекцій,  включаючи 
туберкульоз – експозиція 1 хвилина

●пом’якшує і зберігає шкіру рук, сприяє загоєнню ран

● попереджує виникнення біологічних плівок в місцях 
введення медичних інструментів, виробів

● пролонгована дія – попередження інфекційних 
ускладнень в місцях проведення оперативних  
втручань, процедур

● має кровозупинні властивості

●зменшує кількість виділень під рукавичками

●можливість знезараження рукавичок, що одягнені на 

руки та критичних поверхонь в термінових ситуаціях

● флакон на 1,0 л. сумісний із ліктьовим дозатором

ЛАДОКСИН

Антисептики (спиртові)

Активні речовини:

2-пропанол + п-пропанол + 

хлоргексидину біглюконат+

перекис водню; 

(загальний вміст спирту не 
менше 65%)

складові по догляду за 

руками, включаючи 

емоленти та провітаміни  
іншідодаткові складові

(в т.ч. за необхідності )



●не токсичний для організму людини антисептик 

для шкіри на основі полігуанідину, з емолентами та 

натуральними екстрактами в складі 

●ефективний проти бактерій (включаючи збудників 

туберкульозу), вірусів(включаючи збудників СНІДу, 

вірусних 

гепатитів, кишкових вірусних інфекцій), грибів

● хірургічна та гігієнічна антисептика рук, антисептична 

обробка шкірних покривів  (включаючи 

ін’єкційне/операційне поле в місці введення медичних 

пристроїв, які чутливі до дії  молекул спиртів

●антисептична обробка стоп для профілактики  грибкових 

інфекцій, обробка взуття для профілактики та при лікуванні 
грибкових уражень

●антисептика місця пошкодження, забруднення  кров’ю, 

гноєм,  іншими небезпечними біорідинами у разі аварії під 

час надання медичної допомоги - не містить спирту,перекису, 

йоду, тому може застосовуватись у відповідності до наказу 

МОЗ №955 від 05.11.2013р.

● пролонгований у часі антимікробний захист – особливо 
цінно при обробці місць постановки в/в, в\а катетерів

●найменший ризик виникнення алергій та подразнень 

●без фарбників (не перешкоджає візуальному обстеженню, не 

забруднює білизну)

● покращує та прискорює заживлення ран, опіків

А Н Т И С Е П Т И К А

ТОНІК 

АНТИСЕПТИЧНИЙ 

БІОПАГДЕЗ
Склад:

похідна гуанідину

+екстракт ромашки

в комплексі з 

емолентами, 

провітамінами



 Готовий до застосування

● надійне знезараження – ефективний проти 

бактерій, вірусів, грибів, за рахунок  композиції 
складу 

знищує всі види вегетативних форм  бактерій та 
вірусів, 

пролонгований протимікробний захист

можливий до 5 годин

активний в присутності забруднень (крові, гною, 
тощо)

● антисептична обробка шкіри в місцях 

оперативних втручань, ін’єкцій, маніпуляцій, 
процедур       одночасне маркування 

Експозиція – від 15 сек. ------30 сек

до 2 хв. (для шкіри багатої  сальними залозами)

● попереджує виникнення біологічних плівок в  

місцях  введення медичних інструментів, 
виробів,  включаючи в/в та в/а катетери

● пролонгована дія – попередження інфекційних 

ускладнень  в місцях проведення оперативних  
втручань, процедур

● має кровозупинні властивості

КВІКЦИД 
(пофарбований)

Антисептики(спиртові), обробка шкірних покривів

Активні речовини

2-пропанол +

п-пропанол + ЧАС, 

(загальний вміст 

спирту не менше 65%)

вміщує харчові 

барвники, дозволені 

для використання в 

лікарських 
препаратах



А Н Т И С Е П Т И К А

Для точного дозування антисептиків, профілактики 
перехресного зараження інфекційними агентами –
використання дозуючих пристроїв (дозаторів)

Дозатор ліктьовий із 

краплеуловачем та 

ємністю

Дозатор автоматичний  з ємністю для 

антисептика



Безпека в лікувальних закладах

Для персоналу Для пацієнтів

При застосуванні засобів, вироблених  

компанією «ДАНА МЕДІКАЛ»



Безпека  лікувального закладу

Для  населення Для довкілля

При застосуванні засобів, вироблених  

компанією «ДАНА МЕДІКАЛ»



Умови співпраці від компанії 

«ДАНА МЕДІКАЛ»  -

економічна вигода для 

партнерів в Україні

ПРОПОНУЄМО 

ПРОДУКЦІЮ

ВЛАСНОГО 

ВИРОБНИЦТВА



Дякуємо за приділений час і увагу,

маємо на дію на плідну взаємовигідну

співпрацю

антисептика, дезінфекція, стерилізація, гігієна

З повагою, директор ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»

Валентина Малюга


