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державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від /У  0 е) 2020 р. № 12.2-18-5 / 4 С 9 Л <Р
Об'єкт експертизи: Дезіифікуючий засіб універсальний «кшксир УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДЛЯ 
ДЕЗІНФЕКЦП'/ELIXIR UNIVERSAL FOR DISINFECTION» (діючі речовини в 100 г: натрій хлорид 0,260%; 
кислота гіпохлориста 0,045%; гіпохлорит-іон 0,005%. Допоміжні речовини: вода (електроактивована і 
дистильована) 99,690%)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП. УКТЗЕД. артикул: 3808

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, для проведення поточної та заключної 
дезінфекції, генеральних прибирань, профілактичної дезінфекції при збудниках кишкових та крапельних 
інфекцій бактеріальної, вірусної етіології у вогнищах інфекційних захворювань та закладах охорони 
здоров’я усіх профілів, для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції з передстерилізаційним 
очищенням, стерилізації виробів медичного призначення, для знезараження біологічних, харчових та інших 
відходів, для дезінфекції та одночасного миття поверхонь у приміщеннях, санітарно-технічного 
устаткування, посуду лабораторного і столового, у т.ч. одноразового використання, предметів для миття 
посуду, білизни, для дезінфекції взуття перед входом у «критичні зони», для дезінфекції систем вентиляції 
та кондиціонуваиня повітря, для проведення профілактичної дезінфекції у лікувально-профілактичних, 
дитячих та навчальних закладах різних рівнів акредитації, в аптечних закладах, на підприємствах 
фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметологічної, харчової та переробної промисловості; в 
оздоровчих закладах, у закладах сфери відпочинку і розваг, на комунальних об'єктах, на об’єктах 
комунально-побутового призначення, на рухомому складі та об'єктах забезпечення всіх видів транспорту, у 
місцях громадського користування, на інших епідемічно-значимих об’єктах, у побуті, оптово-роздрібна
торгівля

Країна-виробник: ELIXIR GLOBAL LLC, Грузія, Georgia, Kutaisi, Avtomshenebeli str. N88, (Kutaisi Free 
Industrial Zone); mobile: (+995) 577 11 26 61, email: info@ elixir.global
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Заявник експертизи: ELIXIR GLOBAL LLC, Грузія, Georgia, Kutaisi, Avtomshenebeli str. N88, (Kutaisi Free 
Industrial Zone); mobile: (+995) 577 11 26 61, email: info@ elixii\global
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Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжую чий з вантажем документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим м е д и ч н и м  критеріям безпеки/показникам:
За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров’я населення та результатами розгляду супровідних 
документів об’єкт експертизи «Засіб універсальний «ЕЛІКСИР УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДЛЯ ДЕЗІНФ ЕКЦІЇ/ELIXIR 
UNIVERSAL FOR DISINFECTION» -  це електрохімічно активований водний розчин хлориду натрію, містить активні
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сполуки хлору, такі як НСЮ , що утворюється з натрію хлориду за допомогою  електролізу. Середня/стандартна 
кількість активного хлору становить ~  0,05% . За параметрами токсикометрії відноситься до малонебезпечних речовин, 
в концентрованих розчинах (> 500 мг/л) чинить подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей, шкідливий при 
вдиханні випаровувань, не проявляє сенсибілізую чих властивостей. При застосуванні засобу здійсню вати контроль за 
дотриманням гігієнічних нормативів по активному хлору: ГДК в повітрі робочої зони (мг/м3): х л о р у + -  1,0 мг/м3, (п), 2 
клас небезпечності, О (речовина з гостро направленим механізмом дії, для якої повинен бути забезпечений контроль з 
сигналізацією про перевищ ення ГДК); ГДК в атмосфері населених місщь (мг/м3): хлору -  0,1/0,03 мг/м3 згідно з 
«Гранично допустимими концентраціями хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», 
затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р.
Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Використовувати виклю чно за призначенням відповідно до інструкції, розробленої та затвердж еної у встановленому 
чинним законодавством порядку. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог даного висновку, 
інструкції та рекомендацій виробника, правил особистої гігієни, засобів індивідуального захисту (респіратори, 
окуляри, рукавиці). Особам, які страж даю ть від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до 
хімічних речовин -  не використовувати засіб без попереднього тестування або консультації з лікарем. Зберігати в 
оригінальній упаковці у добре вентильованих затемнених складських приміщеннях, уникаючи потрапляння прямих 
сонячних променів, окремо від кислот, їдких лугів, металів, легкозаймистих матеріалів, у віддаленні від джерел тепла 
та вогню, дотримую чись рекомендацій виробника щодо терміну та умов зберігання. Утилізація згідно з Законом 
України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищ ення або подальш е використання неякісної та 
небезпечної продукції», від 14.01.2000 р. за №  1393-XIY. Потребує держ авної реєстрації в Україні.

За результатами держ авної санітарно-епідеміологічної експертизи дезіифікую чий засіб універсальний 
«ЕЛІКСИР УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДЛЯ ДЕЗІНФ ЕКЦҐЇ/ELIXIR UNIVERSAL FOR DISINFECTION» (діючі речовини в 
100 г: натрій хлорид 0,260% ; кислота гіпохлориста 0,045% ; гіпохлорит-іон 0,005% . Допоміжні речовини: вода 
(електроактивована і дистильована) 99,690% ) відповідає вимогам дію чого санітарного законодавства України і за 
умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов’язкове. Висновок не може бути використаний 
для реклами споживчих якостей о б ’єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я  лю дини контролю не 
потребують

Показники безпеки, які підлягаю ть контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який 
здійснюється посадовою особою  контролю ю чого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім 
пунктів пропуску через митний кордон України)_____________________________________________ _________________________

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання 
умов використання

Комісія з державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи
Державної установи «Інститут 
медицини праці імені Ю.1. Кундієва 
Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи №  5580 від 06 травня 2020 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, 
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
e-mail: yik@ nanu.kiev.ua; 
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ ukr.net
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