
 

           
 
 

ГІГІЄНІЧНІ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ У БАСЕЙНАХ, САУНАХ, СОЛЯРІЯХ, 
ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАЛАХ 

 
Спосіб 

застосування 
Періодичність 
використання 

Засіб Концентрація і експозиція Хто виконує 

Відвідувачі  

Миття рук і тіла 
Виконується щоденно в силу 

необхідності 
Санософт 

Деконтасофт 
Концентрат, нанести на руки 2-3 мл, розтерти 

впродовж не менше 30 с., змити водою 
Відвідувачі  

Масажні столи, обладнання, інвентар, тверді меблі, акрилове скло  

Миття і очистка 
Щоденно та у випадку 

необхідності 

Фамідез®  Очищувач 
Потужний, Фамідез®  

Очищувач Універсальний  

5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену 
поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками, 
щітками, змити водою. При стійких забрудненнях 

використовувати нерозведеними 

Персонал 

Дезінфекція 
Щоденно та у випадку 

необхідності згідно з виробничими 
інструкціями 

Санокварт 
Протирання серветками, змоченими розчином: 

Санокварт: 0,10% - 30 хв.; 0,25% - 5 хв.  
Персонал 

Невеликі поверхні (ручки спортінвентарю, невеликі поверхні обладнання тощо) 

Миття і очистка 
Щоденно та у випадку 

необхідності 

Фамідез®  Очищувач 
Потужний, Фамідез®  

Очищувач Універсальний  

5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену 
поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками, 

змити водою. При стійких забрудненнях 
використовувати нерозведеними 

Персонал 

Дезінфекція 
Щоденно та у випадку 

необхідності згідно з виробничими 
інструкціями 

Фамідез® АФ Нью 
Фамідез® АФ 

Зрошування розчином або протирання серветками, 
змоченими розчином:  

Фамідез®  АФ Нью: нерозв. – 30 с.  
Фамідез®  АФ: нерозв. – 2 хв. 

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ АКРИЛОВОГО 
СКЛА!  

Персонал 

Одночасне миття і 
Дезінфекція 

Згідно з виробничими 
інструкціями 

Фамідез®  Універсал 
Протирання серветками, змоченими розчином: 

 нерозведений – 5 хв.  
Для всіх водостійких поверхонь!  

Персонал 

Підлога, стіни, двері 

Миття і очистка У випадку необхідності 
Фамідез®  Очищувач 
Потужний, Фамідез®  

Очищувач Універсальний 

5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену 
поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками, 
щітками, змити водою. При стійких забрудненнях 

використовувати нерозведеними 

Прибиральниці 

Дезінфекція Згідно з виробничими інструкціями 
Санокварт 

Фамідез®  Комбі 

Протирання ганчірками, змоченими розчином: 
Санокварт: 0,10% - 30 хв.; 0,25% - 5 хв. 

Фамідез® Комбі: 0,10% - 30 хв.; 0,20% - 15 хв. 
Прибиральниці 

Ванни (басейну, джакузі, “перлинні”, з гідромасажем тощо),  душові кабіни, санітарно-технічне обладнання 

Регулярне миття 
Регулярно, впродовж робочого 

дня згідно виробничих інструкцій 
Фамідез®  Очищувач 

Санітарний 

5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену 
поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками 

протерти губками або серветками насухо. 
Технічний персонал 

Дезінфекція  (поверхні) 
Після кожного пацієнта 

(гадромасажні та інші ванни) або 
наприкінці зміни 

Санокварт 
Фамідез®  Комбі 

Протирання ганчірками, змоченими розчином: 
Санокварт: 0,10% - 30 хв.; 0,25% - 5 хв. 

Фамідез®  Комбі: 0,10% - 30 хв.; 0,20% - 15 хв. 
Персонал  

Дезінфекція  
(гідромережі ванн ) 

За необхідності але не менше, ніж       
1 раз на тиждень 

Саноксіл 006 
Заповнити м ережі засобом, залишити на ніч. 

Промити водою 
Персонал  

Туалетні приміщення (умивальник, унітаз, пісуар, керамічна плитка) 

Регулярне миття 
Регулярно, впродовж робочого 

дня згідно виробничих інструкцій 

Фамідез®  Очищувач 
Санітарний 

Унітаз: Фамідез®  
Туалетний гель 

Санітарний: 
5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену 

поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками 
протерти губками або серветками насухо. 

Технічний персонал 

Видалення стійких 
забруднень 

У випадку необхідності 
Фамідез®  Очищувач 

Санітарний  

Нанести нерозведений засіб на забруднену 
поверхню, витримати 1 - 5 хв., протерти губками 

або щітками, змити водою. 
Технічний персонал 

Дезінфекція 
Регулярно, впродовж робочого 

дня згідно виробничих інструкцій 
Фамідез® Комбі  

Протирання ганчірками, змоченими розчином: 
Фамідез® Комбі: 0,25% - 30 хв.; 0,50% - 15 хв. 

Технічний персонал 

Одночасне миття і 
Дезінфекція 

Згідно з виробничими інструкціями Фамідез®  Ванна 
Протирання серветками, змоченими розчином: 

нерозведений – 5 хв. 
Персонал 

 

  



 


