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ЗАСОБИ для ЗНЕЗАРАЖЕННЯ
ПИТНОЇ ВОДИ та
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Вода - важлива потреба людини. Без їжі людина може прожити близько двох тижнів, без води – лише
кілька днів.
Та вода може бути не тільки “соком життя”,
але і одним із факторів передачі інфекційних захворювань, у першу чергу – кишкових інфекцій.
Крім кишкових інфекцій, через питну воду можуть
передаватися також захворювання на туляремію,
лептоспіроз, сибірську виразку та інші.
Всесвітня Організація Охорони Здоров’я та Організація об’єднаних Націй відмічають, що за останні
10-15 років якість води в наземних і підземних джерелах
питного водопостачання стуттєво погіршилась, різко
зріс рівень її забруднення. Особливо гостро проблема безпеки питної води стоїть там, де більшість
водопровідних станцій використовує воду з високим
рівнем хімічного та бактеріологічного забруднення.
Використання для пиття поверхневої води в більшості
випадків неможливе без знезараження.
Проблема забезпечення населення доброякісною питною водою як у нашій країні, так і в більшості країн світу потребує невідкладного вирішення.

“Воді дана чудодійна влада стати соком
життя на Землі”.
Леонардо да Вінчі
“Вода питна - вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним
складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству“ (Закон України “Про питну воду та
питне водопостачання“).
“Знезараження води - процес знищення
патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів
шляхом впливу на них фізичних (ультрафіолетове
опромінювання, ультразвук, тощо), хімічних (хлор,
гіпохлорит, озон, діоксид хлору, оксидантний газ,
інші) та фізико-хімічних факторів».
(Державні
Санітарні Норми та Правила “Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної для споживання людиною”
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)).
Для виробництва питної води слід надавати
перевагу воді підземних джерел питного водопостачання населення, надійно захищених від
біологічного, хімічного та радіаційного забруднення.
Але, в залежності від території розташування
населеного пункту, величини потреб у питній воді,
можливості добувати воду, для водопостачання
населенню може використовуватись вода колодязна, артазіанська, каптажна, річкова, озерна,
ставкова, тощо.
Власники бюветів, колодязів чи каптажів,
джерел водопостачання зобов’язані щорічно
проводити планове обстеження цих споруд, їх
поточний ремонт, чищення та дезінфекцію. Після
кожного ремонту або чищення слід проводити
дезінфекцію споруд та знезараження питної води
(Державні Санітарні Норми та Правила “Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10).
Знезараження питної води має важливе
значення в загальному циклі очищення води та
застосовується майже скрізь. Знезараження води це останній етап підготовки питного води, останній
бар’єр на шляху передачі інфекцій. Знезаражена
вода є водою доброякісною та безпечною.
Далі наведена інформація про дієві
препарати для знезараження води, що здатні
забезпечити ваше здоров’я і навіть зберегти життя.

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ
КОЛОДЯЗНОЇ (КРИНИЧНОЇ) ВОДИ
Важливою умовою, що забезпечує якість
води – є правильна експлуатація колодязя (криниці).
Після закінчення будівництва чи ремонту, при загрозі
передачі інфекційних захворювань через воду, а
також в тих випадках, коли водою з колодязя довго не
користувались, необхідно провести дезінфекцію
колодязя (не плутати зі знезараженням води в
колодязі!).
ДЕЗІНФЕКЦІЯ КОЛОДЯЗЯ (КРИНИЦІ)
1. Для дезінфекції визначають об’єм (V) води
в колодязі в кубічних метрах. Для цього площу
дзеркала води (S) необхідно помножити на висоту
стовпа води (H), яку заміряють опустивши в колодязь
жердину чи вірьовку з грузилом. По довжині змоченого кінця встановлюють висоту стовпа води.
Розрахунки об’єму води проводять наступним
чином:

V = S x H,

де H – высота стовпа води в метрах
S - площа дзеркала води в кв. м.
При прямокутній формі зруба:

S = А х В,

де А, В - довжина сторін в метрах.
При циліндричній формі колодязя площу дзеркала
вираховують по формулі:

S = 3,14 x R,

де R - радіус колодязя в метрах
H – высота стовпа води.

2. Перед дезінфекцією необхідно відкачати воду з
колодязя.
3. Колодязь повністю звільняють від води, проводять
чистку дна від мулу, бруду, сміття та випадкових
предметів. Стінки колодязя чистять механічним
способом від забруднень, обростання та, у разі
необхідності, ремонтують.
4. Вибраний з колодязя бруд та мул поміщають у
яму на відстані не менш ніж 20 м від колодязя на
глибину 0,5 м, заливають 0,2% (за активним хлором)
розчином “Жавілар Ефект У” (14 таблеток на 10 л
во-ди, кількість робочого розчину деззасобу до
бруду, ілу 2:1) та закопують.
5. Поверхню стінок зруба колодязя зрошують, використовуючи при цьому розпилювачі, наприклад,
гідропульт, 0,015% (за активним хлором) розчином
“Жавілар Ефект У” (1 таблетка на 10 л води),
час знезараження (експозиція) – 60 хвилин.
Обов’язковою умовою дезінфекції є повне зволоження поверхні, що обробляється.
6. Чекають, доки колодязь наповниться водою до
звичайного рівня, після чого дезінфікують підводну
його частину об’ємним способом 0,0025% (25мг
активного хлору на 1 дм3 (л) води) розчином
“Жавілар Ефект У” (1 таблетка “Жавілар Ефект У”
виділяє 1500 мг активного хлору). Відповідно на 1м3
води необхідно взяти 16 + ¾ таблетки препарату
(“Жавілар Ефект У” має розподільну борозду для
зручного поділу таблетки на частини).
7. Після внесення деззасобу в колодязь закривають
його на 2 години, не допускаючи забір води з нього.
8. По закінченні вказаного періоду відкачують воду із
колодязя до зникнення різкого запаху хлору.

Практичний приклад знезараження колодязя
Колодязь на дачі. Водою не користувались три роки.
Весною відмічене затоплення колодязя талими
водами.
Радіус зрубу колодязя (R) – 0,5 м, висота стовпа
води (H)– 2,5 м, площа дзеркала S = 3,14 х 0,55 =
1,727 м2, об’єм води V = 1,727 х 2,6 = 4,5 м3
Очищують колодязь, знезаражують бруд і мул 0,2%
розчином “Жавілар Ефект У “(14 таблеток на 10
літрів води). Дезінфікують зруб колодязя 0,015%
розчином “Жавілар Ефект У” (одна таблетка на 10
літрів води).
Для дезінфекції підводної частини колодязя і
одночасно води в ньому використовують дозу 16
+ ¾ таблеток “Жавілар Ефект У” на 1 м3 води,
тоді потрібно 4,5 м3 х16,75= 75,5 таблеток даного
деззасобу.

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ У КОЛОДЯЗІ (КРИНИЦІ)
1. При знезараженні деззасобами “Жавілар Ефект
У” води, яка не потребує очистки (прозора та безбарвна, колодязна, артазіанська, каптажна, тощо)
необходно розчинити відповідну кількість таблеток
засобу у воді із розрахунку 2 мг активного хлору на
1 дм3 (л) води. Вміст залишкового вільного хлору в
воді повинен бути на рівні 0,3-0,5 мг/дм3 через 30
хви-лин після розпаду таблеток/-ки.
2. Для знезараження забрудненої води (річкова,
озерна, ставкова, тощо) необхідно 10 мг активного
хлору на 1 дм3 (л) води. Вміст залишкового вільного
хлору в воді повинен складати 1,4-1,6 мг/дм3 через
30 хвилин після розчинення таблеток. Для видалення
надлишку хлору рекомендується фільтрація води
через активированне вугілля, інші сорбенти чи
кип’ятіння протягом 1 хвилини.

Спосіб 1.

* Для отримання проби води, що досліджується з концентрацією
0,00015 % за активным хлором (1,5 мг активного хлору на 1 л воды)
необхідно попередньо внести 1 таблетку Жавілар Ефект У в 1000
мл води. Отримуємо 0,15%-й розчин. Потім 1,0 мл отриманого
розчину внести в 999 мл приготовленої води (проба №1).
Відповідно для приготування води, що досліджується, з концентрацією 0,0003 % (3 мг активного хлору на 1 л води) необхідно взяти
3мл попередньо приго-товленого 0,015%-го розчину та ввести його
в 998 мл води , що досліджується (проба №2), і т.д.

Практичниі приклади
знезараження води у колодязі (криниці)

Визначеня необхідної дози хлору для
знезараження води здійснюють шляхом пробного
хлорування. Для цього беруть три ємності (проба
№№ 1, 2, 3), кожну заповнюють водою об’ємом
1 дм3 (л), вносять деззасіб із розрахунку 1,5 3,0 - 6,0 мг активного хлору для чистої воды або
3,0 - 6,0 - 9,0 мг для фільтрованої мутної води
відповідно. Воду ретельно перемішують та через
30 хвилин визначають наявність запаху хлору у
воді. Ефективною вважається кількість засобу, при
внесенні якої виявляється запах хлору. Якщо запах

дуже сильний, то необхідно повторити пробне
хлорування, зменшивши при цьому кількість засобу
чи збільшивши об’єм води*.
Після
визначення
шляхом
пробного
хлорування дозу активного хлору для води, що
знезаражується,
розраховують
згідно
даних
таблиці та вносять необхідну кількість деззасобу для
конкретного об’єму води.
Спосіб 2.
Дезінфекційний засіб вносять безпосередньо в об’єм води, що знезаражується.
Починають процедуру знезараження з найменшої
концентрації за активним хлором (для колодязної,
артазіанської, каптажної води) – 1мг на 1 дм3 (л).
Через 30 хвилин воду, що обробляється, набирають
в ємність та органолептичним методом визначають
запах хлору. При відсутності запаху в дослідній
пробі дозу активного хлору збільшують до 3-6 мг на
1 дм3. Через 30 хвилин визначають в пробах води
запах хлору. У випадку різкого запаху в дослідній
пробі воду відкачують до зникнення різкого запаху.
* Примітка: для отримання проби води, що
досліджується з кон-центрацією 0,00015 %
за
активным хлором (1,5 мг активного хлору на 1 л
воды) необхідно попередньо внести 1 таблетку
“Жавілар Ефект У” в 1000 мл води (отримуємо
0,15% розчин), потім 1,0 мл отриманого розчину
внести в 999 мл приготовленої проби №1 води).
Відповідно для приготування води, що досліджується
з концентрацією 0,0003% (3 мг активного хлору
на 1 л води) необхідно взяти 3 мл попередньо
приготовленого 0,015% розчину та внести його в 998
мл (проба №2) води , що досліджується і т.д.

Режими знезараження питної води таблетованим
засобом”Жавілар Ефект У”
Об’єкт
знезараження

вода, що
не вимагає
очищення
(прозора та
безбарвна,
колодязна,
артазіанська,
каптажна, тощо)
забруднена
вода
(річкова, озерна,
ставкова, тощо)

Концентрація
розчинів
засобу (за
активним
хлором),
%

Кількість
активного
хлору, що
вводиться,
мг/дм3 (л)

Вільний
залишковий
хлор,
мг/дм3 (л)

Кількість
таблеток
Жавілар Ефект У,
шт.

Об’єм
води,
дм3 (л)

0,0001

1,0

1

1500,0

0,00015

1,5

1

1000,0

0,0002

2,0

1

750,0

0,0003

3,0

1

500,0

0,0006

6,0

1

250,0

0,0005

5,0

1

300,0

0,001

10,0

1

150,0

0,0015

15,0

1

100,0

0,3 - 0,5

1,4 - 1,6

Термін
знезараження

30 хв.

30 хв.

Корисно
Для попередження внесення в воду, що
піддіється обробці додаткових хімічних речовин,
які можуть негативно вплинути на її якість, у складі
засобу “Жавілар Ефект У” відсутні компоненти
(адипінова,
лимонна
кислота,
тощо),
що
прискорюють розчинність таблеток. Тому, при
виготовленні робочих розчинів “Жавілар Ефект У”
можна
спочатку приготувати концентрований
розчин (суспензію) у спеціально виділеній ємності.
Для скорочення терміну розчинення таблеток
доцільно використовувати метод перемішування,
використання гарячої води також прискорює
розчинення (при цьому температура води не
повинна перевищувати 45+50 оС).

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
Профілактичну промивку та дезінфекцію
артезіанських свердловин, що використовуються з
метою централізованого питного водопостачання,
необхідно виконувати при прийманні їх в експлуатацію після закінчення будівництва
та
в
процесі експлуатації - не рідше одного разу на рік, резервуарів малої потужності
та
водонапірних башт - два рази на рік за графіком,
погодженим з органами державного санітарноепідеміологічного нагляду.
Перед
дезінфекцією
водопровідних
споруд обов’язково проводиться їх попереднє
механічне очищення та промивання. Водопровідну
мережу, яку важко і складно очистити, інтенсивно
промивають протягом двох годин при максимально
можливій швидкості руху води (не менше 1,5 м/с).
Для забезпечення населення доброякісною
питною водою необхідно суворо дотримуватись
вимог санітарних норм при будівництві та експлуатації всіх споруд водопроводу.
Для встановлення робочої дози з метою
знезараження води необхідно проводити пробне
хлорування води в
умовах,
максимально
наближених
до виробничих - у затемненому
термостаті,
в
який подається водопровідна
вода, з дотриманням часу контакту з робочим
розчином “Жавілар Ефект У” (засіб на основі
діхлорізоціанурату натрію), який дорівнює часу
перебування води в спорудах або трубопроводах.
Точки
введення
робочого
розчину
деззасобу визначають залежно від технологічної
схеми очис-них споруд водопроводу, якості води
джерела водо-постачання та інших факторів.
При виборі місця введення деззасобу у воду
необхідно враховувати призначення процесу
хлорування води - попереднє окислення домішок
води, знезараження води або забезпечення
від-повідного санітарного стану системи подачі та
розподілу води тощо).
Вибір місця введення деззасобу у воду
здійснюється технічним керівником (технологом)
водопровідної станції на основі санітарно-хіміч-

них, санітарно-бактеріологічних та технологічних
аналізів вихідної та обробленої води.
Уведення розрахункової кількості дезасобу
в воду, що обробляється, виконують вакуумним (за
допомогою ежектора та мірника або ротаметра)
чи напорним способом (за допомогою насосадозатора).
Дезінфекція артезіанських свердловин
Дезінфекцію артезіанських
виконують у три етапи.

свердловин

Перший етап - свердловину експлуатують
протягом 24 годин з відкачуванням води з інтенсивністю, що перевищує звичайну на 15-20%. Після
цього виймають колону робочих труб з насосним
агрегатом, чистять їх та ретельно миють водою.
Потім методом наповнення виконують дезінфекцію
робочим розчином деззасобу з концентрацією
0,0025% за активним хлором, кінці труб повинні бути
закриті на час експозиції.
Другий етап - гумовою кулею свердловину
розділяють на дві частини: надводну і підводну.
Надводну частину заповнюють на 45 хвилин
дезасобом “Жавілар Ефект У” в такій кількості, щоб
розрахунковий робочий розчин становив 0,0025% за
активним хлором, після чого гумову кулю виймають
(після випуску з неї повітря) і робочий розчин
зливається у воду свердловини. На дно свердловини
опускають шланг і подають розчин “Жавілар Ефект
У” з таким розрахунком, щоб концентрація робочого розчину у воді свердловини становила не
менше 0,0025% за активним хлором, витримують
час експозиції 30 хвилин. Розрахунковий об’єм
робочого розчину деззасобу приймається більше
об’єму свердловини в 2-4 рази.
Третій етап - після закінчення періоду
дезінфекції встановлюють продезинфіковані робочі
труби з насосним агрегатом і здійснюють відкачування води у звичайному режимі експлуатації
до зникнення у воді різкого запаху хлору, після чого
відбирають воду для проведення санітарно-бактеріологічних аналізів згідно з чинними нормативними
документами.

Дезінфекція артезіанських свердловин може
проводитися і без виймання колони робочих труб з
насосним агрегатом. У цьому разі в свердловину
подають воду з концентрацією “Жавілар Ефект У”
з таким розрахунком, щоб його концентрація після
змішування з водою свердловини становила не
менше 0,0025% за активним хлором і витримують
30 хвилин. Після закінчення періоду дезінфекції
здійснюють відкачування води у звичайному режимі
експлуатації до зникнення у води різкого запаху
хлору, після чого відбирають воду для проведення
санітарно-бактеріологічних аналізів згідно з чинними
державними стандартами.

Дезінфекцію
водопровідних
споруд
виконують двома способами:
1. об’ємним (метод наповнення)
споруди заповнюють дезінфекційним розчином і залишають у такому вигляді на розрахункову
тривалість контакту (термін знезараження)
2. поверхневим (метод протирання та зрошення)
дезінфекційний
розчин
наносять
на
контактувальну з питною водою поверхню споруд.
Дезінфекцію
резервуарів
великої
ємності виконують методом зрошення. Робочий
розчин дезінфекційного засобу Жавілар Ефект
У з концентрацією 0,0025% за активним хлором.
Стіни резервуару повинні бути повністю змочені
розчином. Через 45 хвилин продезінфіковані
поверхні промивають чистою водопровідною водою,
видаляючи відпрацьований розчин через скидну
трубу. Робота повинна виконуватися у спецодязі,
гумових чоботях та протигазах. Перед входом у
резервуар установлюють бачок із робочим розчином
деззасобу для обмивання чобіт.

Дезінфекція ВОДОПРОВОДІВ
та ВОДОПРОВІДНих МЕРЕЖ
Проводиться способом заповнення труб
розчином “Жавілар Ефект У” таким чином, щоб
у найбільш віддаленому місці його концентрація
становила 0,0025% за активним хлором. Витримують час експозиції 30 хвилин. Після цього хлоровану воду випускають і промивають трубопроводи
чистою водопровідною водою. Умови скидання води
з трубопроводів визначають на місці за узгодженням
з органами санітарно-епідеміологічної служби.
У кінці промивання (при вмісті у воді до
1,0мг/дм3 залишкового хлору) з трубопроводів
відбирають проби для контрольного бактеріологічного
аналізу. Дезінфекція вважається закінченою при
сприятливих результатах двох аналізів, узятих
послідовно з однієї точки.
Розрахунковий об’єм робочого розчину
деззасобу для знезараження водоводів та ліній
водопровідної мережі визначається за внутрішнім
діаметром труб із збільшенням його на 10% (на
вірогідні втрати).

Напірні
баки
малої
ємності
слід
дезінфікувати об’ємним методом, наповнюючи
їх робочим розчином дезінфекційного засобу
“Жавілар Ефект У” з концентрацією 0,0025% за
ак-тивним хлором. Після контакту впродовж 30
хвилин, оброблену таким чином воду видаляють
через скидну трубу і промивають бак чистою
водопровідною во-дою до отримання у промивній
воді до 1,0 мг/дм3 (л) залишкового хлору.
Аналогічним
способом
проводиться
дезінфекція відстійників, змішувачів, а також
фільтрів після їх ремонту і завантаження.
Режими знезараження ємностей
для зберігання води, резервуарів, свердловин,
мереж водопостачання
таблетованим засобом “Жавілар Ефект У”
Концентрація розчинів
засобу (за активним
хлором),
%

0,0025

Кількість активного
хлору, що вводиться,
мг/дм3 (л)

2,5

Кількість
таблеток
Жавілар Ефект У,
шт.Ре

Об’єм
води,
дм3 (л)

0,25 (1/4)

15,0

0,5 (1/2)

30,0

1,0

60,0

10,0

600,0

100,0

6 000,0

Термін
знезараження

30 хв – метод об’ємного
наповнення
45 хв – метод протирання та
зрошення

Практичний приклад дезінфекції резервуара

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВОДИ в БАСЕЙНАХ

Артезіанська свердловина. Необхідно провести
дезінфекцію, знезаразити резервуар для води
(водонапірна
башня).
Об’єм
резервуару
становить 30 м3.

Дезінфекція води в спортивно-оздоровчих
басейнах проводиться у відповідності з діючими
на сьогодні “Методическими указаниями по
профилактической дезинфекции в спортивных
плавательных бассейнах” № 28-2/6 від 31.03.1980 р.
Основним методом знезараження води басейнів
залишається хлорування.
При хлоруванні води показник рН не повинен
перевищувати 7,8 (оптимальний 7,2-7,4).
Рабоча доза деззасобів “Жавілар Ефект У”
при знезараженні води спортивно-оздоровчих басейнів визначається дослідним шляхом із розрахунку
постійної наявності залишкового вільного хлору на
рівні 0,5мг/л. В період тривалої перерви в роботі
басейну (більше 2 годин) допускається підвищення
вмісту залишкового вільного хлору до 1,5 мг/л.
При хлоруванні води концентрований розчин
дезінфекційного засобу додають у воду:
- при проточній системі – в приточний трубопровід
- у випадку рециркуляційної роботи системи – перед
фільтрами або після фільтрів ( у залежності від прийнятої схеми і результатів апробації).
Лабораторний контроль залишкового хлору
та інших реагентів для знезараження в воді проводять
перед початком роботи басейна і в подальшому
кожні 4 години.

Наповнють резервуар водою. Для отримання
0,0025% робочого розчину, вносять в нього 500
таблеток Жавілар Ефект У, виходячи з пропорції
1 таблетка - 60 л води
Х таблеток - 30 000 л води
Х = 30 000 х1/ 60 = 500
Витримують експозицію 30 хвилин. Оброблену
таким чином воду видаляють через скидну трубу
та промивають резервуар чистою водопровідною
водою до зникнення різкого запаху хлору.

Режими знезараження води в басейнах
таблетованим засобом “Жавілар Ефект У”
Об’єкт знезараження

вода, що подається в басейн
(повинна відповідати ГОСТу та
Санітарним правилам)

Концентрація
розчинів
засобу (за
активним
хлором),
%

Кількість
активного
хлору, що
вводиться,
мг/дм3 (л)

0,0001

1,0

0,0002

2,0

0,0004

4,0

0,0006

6,0

Вільний
залишковий
хлор,
мг/дм3 (л)

Кількість
таблеток
Жавілар Ефект У,
шт.

Об’єм
води,
дм3 (л)

1 500,0
0,3 - 0,5

1

750,0
500,0
250,0

Практичний приклад дезінфекції води у
домашньому басейні
Домашній басейн. Необхідно провести дезінфекцію води. Об’єм басейну становить 10 м3.
Починати необхідно з найменшої дози, а саме 1
таблетка на 1,5 м3 води, тобто на 10 м3 необхідно
7 таблеток “Жавілар Ефект У”.
Після розчинення таблеток у воді витримуюють
експозицію (час знезараження) 30 хвилин.
Визначають рівень залишкового вільного хлору за
допомогою тестів. Він повинен становити не менше
0,3-0,5 мг/дм3 (л) і не більше 1,5 мг/дм3 (л). При
відсутності можливості проведення лабораторного
експрес-аналізу, користуються органолептичним
методом - наявність залишкового хлору у значно
вищих концентраціях дає різкий запах, при
концентрації менше 0,3мг/дм3 запах хлору не
відчувається. У випадку, якщо залишковий хлор
менше ніж 0,3мг/дм3, процедуру дезінфекції
повторюють до наявності концентрації залишкового
вільного хлору на рівні 0,3-0,5 мг/дм3 (л).
Справка:
залишковий вільний хлор – забезпечує післядію
дезінфектанта та гарантує інфекційну безпеку води
зв’язаний хлор – сполучення хлору з органічними забрудненнями води. Зменшити його кількість можна,
навіть вкрай необхідно, найпростішим способом–
ретельним прийманням душа перед входженням в
басейн

Перед кожним застосуванням дезінфекційного засобу необхідно пересвідчитись, що
значення водневого показника рН не перевищує
7,4. При необхідності потрібно внести реагенти, що
корегують рН.
В приватних басейнах концентрацію вільного хлору необхідно контролювати не рідше двох
разів на тиждень. Таким чином можна швидко
виявити передозування чи недостатню кількість деззасобу.
Наявність у “Жавілар Ефект У“ діхлорізоціанурату натрію (ціануронової кислоти), що є стабілізатором хлору, дозволяє використовувати цей засіб
у відкритих вуличних басейнах. Ця кислота перешкоджає швидкому випаровуванню вільного хлору
під дією УФ-проміння, що дає можливість якісно
дезінфікувати басейн при малих витратах засобу.
Для попередження накопичення високих доз
ціануронової кислоти і, відповідно, зв’язаного хлору
необхідно обов’язково щотижнево поповнювати
басейн свіжою водою в кількості 3 - 5 % від загального
об’єму води у ньому.
Дезінфекція поверхонь, меблів та інших
предметів в басейнах
Періодично, за погодженням з місцевими
органами санітарно-епідеміологічного нагляду в
басейнах проводяться генеральні прибирання.
Щоденній профілактичній дезінфекції підлягають приміщення туалетів, душових, роздягалень,
обхідні доріжки, лавки, дверні ручки та поручні,
коврики, тощо. Графік прибирання та дезінфекції
затверджує адміністрація.
Дезінфекція чаші басейну проводиться
після зливу води та механічної очистки стінок. Після
витримки часу експозиції, здійснюють змивання
дезрозчину гарячою водою. Вибір тривалості
експозиції залежить від можливого відведеного часу
на прибирання та дезінфекцію (як частину прибирання). При дефіциті часу вибирають засоби з коротким режимом експозиції.
Засоби, що використовуються з метою дезінфекції в басейнах повинні бути зареєстровані та
дозволені до використання у відповідності до діючого
законодавства, мати Методичні вказівки чи Інструкції
щодо застосування, затверджені МОЗ України.

Режими дезінфекції різноманітних поверхонь в басейнах
Об’єкт, що підлягає
дезінфекції

Назва засобу

Жавілар Ефект У

Жавілар Плюс У

чаші басейнів

90

2 таблетки на 10 л

0,06

60

4 таблетки на 10 л

0,03

90

2 таблетки на 10 л

60

4 таблетки на 10 л

120

2,5

0,5

60

5,0

0,5

60

5,0

1,0

15

10,0

Славін (Славін Нью)

0,3

60

3,0

Хлорантоін

0,2

60

2,0

Жавілар Ефект У

0,1

60

7 таблеток на 10 л

Інкрасепт

Інкрасепт

Пероксін

Славін (Славін Нью)

0,1

60

7 таблеток на 10 л

0,25

120

2,5

0,5

60

5,0

1,0

90

10,0

1,5

60

15,0

0,4

60

5,0

0,6

15

6,0

Хлорантоін

1,0

90

10,0

Жавілар Ефект У

0,1

60

7 таблеток на 10 л

Жавілар Плюс У

0,1

60

7 таблеток на 10 л

0,25

120

2,5

0,5

60

5,0

1,0

90

10,0

1,5

60

15,0

0,4

60

4,0

0,6

15

6,0

1,0

90

10,0

Інкрасепт

Пероксін

Славін (Славін Нью)
Хлорантоін
Жавілар Ефект У

0,03

90

2 таблетки на 10 л

0,06

60

4 таблетки на 10 л

0,03

90

2 таблетки на 10 л

0,06

60

4 таблетки на 10 л

0,25

120

2,5

0,5

60

5,0

0,5

60

5,0

1,0

15

10,0

Славін (Славін Нью)

0,3

60

3,0

Хлорантоін

0,2

60

2,0

Жавілар Плюс У
поверхні стін, стеля,
санітарно-технічне
обладнання (раковини,
унітази, тощо)

0,03

0,06

Жавілар Плюс У

гумові коврики, гумові
тапочки, трапи, тощо

Експозиція, хв.

0,25

Пероксін

обхідні доріжки
басейнів, лавочки, стінки
шаф для одягу, підлога в
душових, тощо

Концентрація,
%

Кількість засобу в мл
або г
на 1 л води

Інкрасепт

Пероксін

Хлорування на сьогодні залишається одним із самих надійних, безпечних та економічно
вигідних методів знезараження питної води, води
басейнів. Особливо актуальним є хлорування за
допомогою засобів на основі натрієвих солей діхлорізоціанунової кислоти, як то “Жавілар Ефект У“.
“Жавілар Ефект У“ має найважливіші для
застосування властивості:
- забезпечує широкий спектр антимікробної дії знищує бактерії, віруси, гриби і навіть спори
- може бути застосований навіть при виникненні
особливо-небезпечних та зоонозних інфекцій,
таких як холера, чума, лихоманки, сибірська
виразка
- безпечний для людей та навколишнього середовища
- простий та зручний у застосуванні
- економічний.
В запропонованому компанією «Лаверна»
переліку дезінфекційних засобів є і такі препарати,
які можна та навіть, при необхідності, потрібно застосовувати для знезараження харчових продуктів.

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ (Дезінфекція)
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Виникають ситуації коли овочі, особливо
зелень, фрукти, яйця неможливо просто промити
водою. Не завжди під рукою є проточна питна вода,
яка дозволяє якісно звільнитися від забруднення,
особливо невидимого на око мікробного обсеменіння.
Дуже важливо проводити знезараження цих
харчових продуктів при використанні їх в приготуванні
страв для великої кількості людей (в їдальнях, кафе, ресторанах, дитячих та шкільних закладах, на
підприємствах харчової промисловості, тощо). Та
й в домашніх умовах, коли невідомо з якої грядки
зірвана зелень, звідки надійшли в продаж яйця, де
зберігались овочі чи фрукти придбані на ринку,
дезінфекція продуктів - необхідна міра захисту.
Особливо така пересторога потрібна під час
відпочинку на природі, в поході та в інших випадках.
Режими знезараження продуктів харчування
Продукт, що знезаражується
яйця, що використовують в харчовій
промисловості, для приготування їжі в дитячих
дошкільних закладах, школах, тощо

фрукти, овочі, зелень

Етапи обробки
Назва
засобу

Концентрація,
%

Час
знезараження

Назва
засобу

Концентрація,
%

Час
знезараження

обмивання водою для видалення видимого бруду

Інкрасепт
дезінфекція /
знезараження
Жавілар
Ефект У
обполіскування

питна вода

0,75%
(7,5 мл
засобу на
1л води)

2 хвилин в
розчині та
8 хвилин поза
розчином

0,004%
(1/4 таблетки
на 9,4 л води)

30 хвилин
5 хвилин

Інкрасепт

питна вода

0,75%
(7,5 мл
засобу на
1л води)

2 хвилин в
розчині та
8 хвилин поза
розчином

5 хвилин

Проста процедура дезінфекції не дає шансів інфекціям згубити Ваше здоров’я та здоров’я дорогих Вам людей.

Перелік нормативних документів,
що були використані
1.
Закон України “Про питну воду та питне
водопостачання“ (2918-14)
2.
Державні санітарні норми та правила
“Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10 )
3.
“Методические
указания
по
профилактической дезинфекции в спортивных
плавательных бассейнах” №28-2/6 від 31.03.1980 р.
4.
Інструкція “По контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при
централизованном и местном водоснабжении” №
723а-67 від 25.11.1967р., що затверджена головним
державним санітарним лікарем СРСР
5.
Наказ Міністерства з питань житловокомунального господарства України № 18 від
18.05.2007р. “Про затвердження “Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження
води в системах централізованого питного
водопостачання та водовідведення““
6.
Методичні вказівки щодо застосування
засобу “Жавілар Ефект У“ з метою дезінфекції
7.
Методичні
рекоментдаціі
щодо
застосування дезінфікуючих засобів, затверджених
Міністерством
охорони
здоров’я
України
на всі засоби, наведені у поданих режимах
дезінфекційних заходів по знезараженню води та
продуктів харчування

