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Методичні вказівки із застосування  

ДІАКО (DIACO) 

 

Спрей дезінфікуючий для очищення рук, поверхонь і тканин 

 

Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 

 денатурований спирт – 75 %;  

 вода для ін’єкцій – 24,9 %; 

 ароматизатор «чебрець» без алергенів – 0,1 %. 

 

Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу: 

Являє собою готовий до застосування спрей широкого спектру дії для очищення рук, 

поверхонь і тканин зі швидким дезінфікуючим ефектом. Має приємний запах чебрецю. За 

рахунок 75 % вмісту спирту і чебрецю засіб допомагає швидко та ефективно знищити 

бактерії, віруси та гриби. Делікатно діє на шкіру рук, залишаючи її свіжою та м’якою.  

Безпечний засіб для щоденного застосування, що не потребує змивання. Легкий та зручний 

у використанні.  

 

Призначення засобу. 

Засіб призначений для: 

 щоденної дезінфекції рук, очищає від потенційно небезпечних бактерій, вірусів та 

грибів, зберігаючи при цьому захисні функції шкіри;  

 знезараження шкіри рук у всіх випадках, пов’язаних з підвищеним ризиком 

інфікування та поширення небезпечних для здоров’я мікроорганізмів; 

 дезінфекції малих та великих поверхонь кухонних та ванних приміщень; 

 швидкої дезінфекції предметів побуту, обладнання та приладів (наприклад, мобільні 

телефони, планшети, комп’ютери та ін.); 

Аерозольна система «Bag on Valve» дозволяє розпилювати засіб уникаючи утворення 

ореолів, що робить його придатним для дезінфекції масок та тканинних поверхонь різних 

типів (одяг, взуття, меблі та ін.). 

 

Специфічні біологічні властивості засобу. 

Спрей дезінфікуючий для очищення рук, поверхонь і тканин характеризується 

протимікробними властивостями щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій 

(включаючи S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, C. sporogenes та ін.) та збудників 

туберкульозу; активний щодо вірусів, включаючи збудників гепатитів В і С, ВІЛ, 

норовірусів, поліовірусів, аденовірусів, коронавірусів, збудників грипу, парагрипу, герпесу 

та інших респіраторних вірусних інфекцій; проявляє фунгіцидні властивості (щодо грибів 

роду Candida, Aspergillus та ін.). 

 

Вказівки щодо використання. 

При використанні дезінфекційного засобу слід дотримуватись вказаних рекомендацій. 

 

Спосіб застосування.  

Засіб випускається готовим до використання у вигляді спрею. Не потребує змивання. 

У разі відсутності води (наприклад, під час подорожі), засіб може застосовуватися для 

гігієнічної обробки без попереднього миття рук, за умови відсутності значного видимого 

забруднення. 

Руки зрошують спреєм до повного зволоження оброблюваної ділянки і втирають в шкіру за 

стандартною методикою до висихання, але не менше 30 секунд (для профілактики вірусних 

інфекцій – не менше 3 хвилин), звертаючи увагу на ретельну обробку найбільш 
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контамінованих ділянок, зокрема, міжпальцевих просторів і кінчиків пальців. Для 

профілактики туберкульозу засіб наносять двічі на поверхню шкіри, загальний час обробки 

не менше 1 хвилини.  

Для дезінфекції поверхонь та тканин рекомендовано розпилити засіб на відстані 20 см, після 

чого залишити до повного висихання. 

За наявності видимих забруднень (біологічні рідини, виділення, загальні забруднення та ін.) 

потрібен попередній етап очищення. 

 

Застережні заходи при використанні засобу. 

Використовувати тільки для зовнішнього застосування. 

У рекомендованих режимах застосування засіб не виявляє місцево-подразнюючі, шкірно-

резорбтивні і сенсибілізуючі властивості. Не спричиняє токсичних ефектів, відсутні 

віддалені побічні ефекти (мутагенність, канцерогенність, тератогенність).  

Не рекомендується застосовувати вагітним жінкам, а також особам з підвищеною 

чутливістю до складових дезінфікуючого засобу. 

Слід уникати потрапляння засобу на слизові оболонки, подразнену шкіру та в очі. У разі 

потрапляння дезінфікуючого засобу в очі, слід негайно промити їх під проточною водою 

протягом 10–15 хв. За необхідності звернутись до лікаря.  

При використанні необхідно уникати вдихання розпиленого засобу через ніс або рот. 

Використання засобу не за призначенням може бути шкідливим для здоров’я та 

небезпечним для життя. 

Не слід використовувати після закінчення терміну придатності. 

Не проколювати та не спалювати балон після використання. Використаний засіб слід 

утилізувати згідно місцевих вимог по утилізації відходів. 

Дезінфікуючий засіб знаходиться в балоні під тиском, може вибухнути під час нагрівання. 

Засіб легкозаймистий! Не допускати контакту з відкритим полум’ям, увімкненими 

нагрівальними електроприладами чи будь-якими іншими джерелами займання.  

Не слід використовувати дезінфікуючий засіб над відкритим полум’ям, іншими 

нагрівальними приладами або під час куріння. 

Не піддавати впливу температури понад 50 °C. 

 

Термін придатності. 36 місяців. 

 

Умови зберігання.  

Зберігати при кімнатній температурі. Зберігати у недоступному для дітей місці. 

 

Упаковка.  

Балон об’ємом 150 мл. 

 

Виробник. 

ДІАКО БІОФАРМАЧЕУТІЧІ С.Р.Л. 

DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. 

ВІА ФЛАВІА,124,ТРІЄСТ (ТС), 34147, Італія. 

VIA FLAVIA,124, TRIESTE (TS), 34147, Italy. 

 

Офіційний імпортер. 

ТОВ «Медичний центр МТК», 

Україна, 03110, м. Київ, вул. М. Амосова, 10. 

Тел.: (044) 277-92-42, (044) 275-01-08. 

Електронна пошта: uf@uf.ua. 


