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Об'€кт експертизи: Засiб дезiнфекцiйний
мас., %: 78,0±3,5 - етанолу

"АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra)" - дiюча речовина,

виготовлений у вiдповiдностi iз - технiчними умовами ТУ У 20.2-36257034-009:2012
дезiнфекцil рук «АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra)>>.

«Засiб для

Код за ДКПП, УКТЗЕд, артикул: 20.20.14
Сфера застосування та реалiзацil об'€кта експертизи: заклади та установи охорони здоров'я,
лабораторil рiзних пiдпорядкувань, аптечнi заклади, пiдпри€мства харчоперероБНОl промисловостi,
заклади ресторанного господарства i торгiвлi, об'€кти комунально-побутового
призначення,
пiдпри€мства
фармацеВТИЧНОl, хiмiЧНОl, бiотехнологiЧНОl, мiкробiологiЧНОl, парфюмернокссмеТИЧНОl промисловостi, спортивно-оздоровчi заклади, заклади сфери вiдпочинку та розваг,
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).
Краlна-виробник: ТОВ «Бланiдас», УкраIна, 01042, м. КиIв, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1,
KiMH.5. Адреса виробництва: 02099, м. КнIв, вул.зрошувальна,15А. Код за €ДРПОУ: 36423868.
(адреса, мiсцезнаходження,

телефон, факс, е-таil,веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Бланiдас», УкраIна, 01042, м. КиIв, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп.
1, KiMH.5. Код за €ДРПОУ: 36423868.
(адреса, Мlсцезнаходження,

телефон, факс, е-тюl,

веб-саАт)

Данi про контракт на постачання об'€кта в УкраIну: продукцiя вiтчизняного виробника.
Об'ект експертизи вiдповiдае встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
засiб за
параметрами ГОСТРОIтоксичностi вiдповiдно дО ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества.
Классификация
и общие требования
безопасности»' вiдноситься
до 4 класу небезпеки
(малонебезпечна речовина) при введеннi в шлунок та яри HaHeceHHiна шкiру; не виявляе шкiрноподразнювальну та сенсибiлiзуючу дiю; не спричиня€ ембрiотоксичноI, мутагенноI, тератогенноl,
гонадотоксичноI, канцерогеННОI дiI. ГДК П.р.з. спирту етилового 1000 мг/мЗ, п, 4 клас небезпеки,
ГДК а.П. 5 мг/м3•
Засiб "АХД 2000 ультра (AHD ,2000 ultra)" Ma€ антимiкробну активнiстю у вiдношеннi
грамнегативних i грампозитивних бактерiй (включаючи мiкобактерiI туберкульозу, збудникiв
внутрiшньо-лiкарняних iнфекцiй), BipyciB (у т.ч. BipyciB ентеральних i парентеральних гепатитiв (у

гепатити А,В,С), ВIЛ (СНIД), полiомiелiту, аденовiрусiв, BipyciB «атипово! пневмонi!» (SARS),
«пташиного» грипу A(H5N1), вiруси грипу, парагрипу, збудникiв гострих респiраторних iнфекцiй,
герпесу тощо), патогенних грибiв (вкл. збудникiв кандидозiв, дерматомiкозiв, трихофiтiЙ).
Засiб високоефективний проти транзиторно! i резидентно! мiкрофлори, володiе пролонгованою
антимiкробною дiею протягом 3-х годин ( у .ч. пiд медичними рукавичками).

Т.Ч.

Необхiдними умовами використання/застосування,
зберiгання, транспортування, утилiзацii,
знищення с: зберiгання, транспортування i використання продукту здiйснювати у вiдповiдностi з
вимогами «Методичних вказiвок щодо застосування засобу "АХД 2000 ультра (AНD 2000 ultra)"
для дезiнфекцi! та деконтамiнацi! шкiри рук i шкiрних покривiв».
Поточний нагляд: згiдно вимог «Методичних вказiвок щодо застосування засобу "АХД 2000
ультра (AHD 2000 ultra)" для дезiнфекцi! та деконтамiнацi! шкiри рук i шкiрних покривiв».
"АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultrа)"готовий до застосування засiб, який використовуеться
одноразово нерозведеним.
За результатами державно! санiтарно-епiдемiологiчно! експертизи Засiб дезiнфекцiйний "АХД 2000
ультра (AHD 2000 ultra)" за наданою заявником документацiею та зраз ком вiдповiдае вимогам
дiючого caHiTapHoro законодавства Укра!ни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути
використаний у заявленiй сферi застосування.
TepMiHпридатностi: гарантуеться виробником.
Iнформацiя щодо етикетки, iHCTpyкцi!, правил тощо маркування обов' язкове. Висновок не може
бути використаний для реклами споживчих якостей об'екту експертизи.
Висновок дiйсний: на TepMiHдi! реестрацi! засобу дезiнфекцiЙного.
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: продукцiя вiтчизняного виробника.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi:
виробника.
Поточний
висновку:
Державна
медицини

державний санiтарно-епiдемiологiчний
виконання умов використання
установа "Iнститут
працi iM. Ю.I.Кундiева НАМН Укра!ни"

нагляд здiйснюеться

продукцiя вiтчизняного

ЗГlдно з вимогами цього

01033, М. Ки!в, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертно! KOMici!:
(044) 289-63-94, e-mail: test-Iab@ukr.net
(найменування, мiсцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)
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