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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
щодо застосування засобу ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель) для гігієнічної та 

хірургічної дезінфекції шкіри рук. 
 
 

1. Загальні положення 
1.1 Повна назва засобу – дезінфекційний засіб ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель). 
1.2 Фірма виробник – ТОВ "Джендентал-Україна", 
1.3 Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 
- ізопропіловий або етиловий спирт - 72.0, (діючі речовини),  
- зволожуючі та пом’якшуючі шкіру компоненти: гліцерин, D-пантенол, 

карбамід та ін.) – до 6.0,  
- загущувач, барвник, ароматизатор - до 9.0 
- вода - до 100,0. 

Матеріал ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель)  призначений для гігієнічної обробки та 
дезінфекції шкіри рук. Матеріал володіє високою здатністю до знезараження, 
в той же час містить компоненти, що зволожують та запобігають подразненню 
шкіри рук. 
 
2. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу.  
Засіб ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель) є готовим до використання матеріалом.  
В'язкий блакитний гель на основі ізопропілового спирту із запахом віддушки 
«яблуко», значення рН 6.0-7.5, відносна густина 0.87-0.95,г/см3., Показник 
заломлення 1.3720-1.3770. 
Засіб ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель)  завдяки спеціальним функціональним добавкам 
не подразнює шкіру, регулює її водно-жировий баланс, не викликає 
алергійних реакцій та інших побічних ефектів. 
Засіб ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель)  випускається в ємностях з диспенсером або 
закруткою об’ємом 50, 100, 150, 200, 250, 340, 500 та 1000 мл, а також у 
каністрах об’ємом 5 – 20 л. 
 



3. Призначення засобу  
Засіб ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель)  можна використовувати: 
- для дезінфекції рук медичного персоналу у всіх закладах охорони здоров’я 
(стаціонарах, амбулаторіях, поліклініках, діагностичних лабораторіях); 
- для дезінфекції шкіри пацієнтів при оперативному втручанні; 
- для дезінфекції рук працівників об’єктів комунально-побутового 
обслуговування; 
- для дезінфекції рук працівників харчопереробної промисловості та обробки 
робочих поверхонь; 
- для гігієнічної дезінфекції рук працівників та дітей дитячих дошкільних 
закладів, працівників та учнів учбових закладів різних рівнів акредитації, 
- для гігієнічної дезінфекції рук працівників торгівлі, санітарно-
епідеміологічної і ветеринарної служб, дезінфекційних станцій, аптек і 
аптечних закладів, санаторно-курортних, спортивно-оздоровчих закладів 
різноманітного профілю, закладів соціального захисту; 
- для гігієнічної дезінфекції рук працівників та пасажирів усіх видів 
транспорту; 
- для гігієнічної дезінфекції рук та антисептичної обробки шкіри у домашніх 
умовах. 
 
 
3. Застосування засобу з метою дезінфекції  
3.1 Гігієнічна обробка рук засобом ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель) 
Спосіб застосування: антисептик для рук ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель)  
використовують для дезінфекції та деконтамінації шкіри рук та шкірних 
покровів методом втирання у суху шкіру без застосування води з метою 
зниження числа мікроорганізмів, що знаходяться на них. 
Профілактична дезінфекція шкіри рук полягає у нанесенні 3 мл антисептика 
(1-2 натиски на дозатор) на суху чисту шкіру та втиранні протягом 30 с. За 
необхідності, кількість засобу може бути збільшена. Останню порцію засобу 
втирають до його повного висихання.  
Засіб не змивають! Це забезпечує досягнення тривалого ефекту. 
Дезінфекцію рук рекомендується проводити протягом дня у випадках 
"макроскопічно видимого забруднення рук", у тому числі виділеннями 
організму. 
Гігієнічну обробку рук із застосуванням втирання 3 мл засобу ДЖЕНОСЕПТ-
I (Гель) обов'язково рекомендується проводити після контакту із 
забрудненими предметами, рідинами чи поверхнями 
 



 
 

Мінімум 3 мл дезінфекційного засобу відбирають 
безпосередньо з пластикового флакона або за 
допомогою дозуючого пристрою в заглиблення сухої 
долоні Після цього засіб активно втирають у долоні, 
пальці, між пальцями, у шкіру на тильній стороні долоні, 
у кутикули та піднігтьові щілини. 
Засіб втирають протягом 30 с. 
Протягом всього часу обробки руки повинні бути 
зволожені дезінфекційним засобом 

 
 
 

 
3.2 Хірургічна дезінфекція шкіри рук засобом ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель) 
Хірургічна антисептика рук проводиться методом втирання засобу в кисті рук 
та передпліччя, включаючи ліктьові згини відповідно до стандартної 
процедури, наведеної у додатку 3 та 4 методичних рекомендацій "Хірургічна 
та гігієнічна обробка рук медичного персоналу", затверджений наказом МОЗ 
України №798 від 21 вересня 2010 р. 
Крім того, кожний заклад охорони здоров’я може розробити свій перелік 
показань, який включають в план профілактики ВЛІ, з урахуванням специфіки 
того чи іншого відділення. 
 
3.3 Обробка рукавичок, що одягнені на руки персоналу 
Поверхню рукавичок. що одягнені на руки персоналу, обробляють шляхом 
ретельного протирання стерильним марльовим (І0хІ0 см) чи ватним (0,3 r) 
тампоном, змоченим дезінфекційним засобом (норма витрати 3 мл на тампон). 
Час обробки не менше 1 (однієї) хвилини до повного висихання рукавичок. 
Спектр антимікробної дії:  
Діючі компоненти, що містяться в гелях або спреях ДЖЕНОСЕПТ виявляють 
бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (щодо збудників крапельних 
інфекцій, кишкових інфекцій та інфекцій з парентеральним механізмом 
передачі збудника – гепатити, СНІД) та фунгіцидні властивості. Має 
пролонговану дію, не містить жодних кумулятивних і довготривалих активних 
компонентів. 
 
4. Токсичність та безпечність засобу.  
Матеріал ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель)  за параметрами гострої токсичності при 
введенні в шлунок та при нанесені на шкіру належить до мало небезпечних 
речовин (4 клас небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007). Не виявляє 
шкірно-подразнюючих та сенсибілізуючих  властивостей при одно- та 
багаторазовому нанесені на шкіру. Пари засобів в насичуючій концентрації 
малонебезпечні при інгаляційному надходженні. Засоби можуть викликати 
подразнення слизової оболонки очей. 
 



5. Застереження 
5.1. Засіб ДЖЕНОСЕПТ-I (Гель) використовується тільки для зовнішнього 
застосування. 
5.2. Не обробляти засобом рани і слизові оболонки. 
5.3. Не допускати контакту з відкритим полум'ям або включеними 
нагрівальними приладами. 
5.4. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності. 
5.5 Не використовувати засіб особам, які мають ушкодження шкіри у вигляді 
подряпин, ран та подразнень, тому що ушкоджена шкіра створює умови для 
проникнення компонентів дезінфекційних засобів до організму. 
5.6 При роботі із засобами забороняється палити, пити, вживати їжу. 
5.7 Дітям до 14 років застосовувати під наглядом дорослих. 
 
6. Ознаки гострого отруєння Заходи першої допомоги при випадковому 
отруєнні. 
Ознак гострого отруєння не відмічено. 
6.1. При випадковому попаданні засобу в очі їх слід рясно промити питною 
водою і закапати 1-2 краплі 30% розчину сульфацила натрію. 
6.2. При випадковому попаданні засобу в шлунок: 
-промити ротову порожнину і шлунок холодною питною водою; 
- прийняти адсорбенти: активоване вугілля (10-12 подрібнених таблеток) або 
палену магнезію (1-2 столові ложки на склянку води). Блювоту не викликати. 
При необхідності звернутися до лікаря. 
6.3 При ураженні дихальних шляхів потрібно вивести потерпілого на свіже 
повітря чи у добре провітрюване приміщення, забезпечити спокій, тепло, 
звільнити від тісного одягу. Рекомендується вживати тепле молоко 
 
7. Транспортування, зберігання  
7.1. Допускається транспортування будь-яким видом транспорту у 
відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді 
транспорту в умовах, що гарантують збереження виробу і тари. 
7.2. При випадковому розливі засіб змити великою кількістю води (у 
співвідношенні не менше 10:1). Не зливати в нерозбавленому вигляді в 
каналізацію і водойми. 
7.3. Зберігати в щільно закритій упаковці виробника, окремо від ліків, в 
недоступних для дітей місцях, в критих складських приміщеннях при 
температурі не вище плюс 30° С, подалі від нагрівальних приладів, відкритого 
вогню і прямих сонячних променів. 
7.4 Гарантійний термін зберігання – 3 роки з дати виробництва. 
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