ДЕРЖ АВНА СЛУЖБА УКРА1НИ 3 ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТ1 ХАРЧОВИХ ПРОДУКТ1В ТА 3АХИСТУ СЛОЖИВАЧ1В
вул. Б. Гршченка, 1. м. КиТв, 01001, тел. 279-12-70, 2^9-75-58, факс 279-48-83,
е-гпаП: тГо@соп5итег.§оу.иа
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Об'ект експертизи: Зас!б дезшфекцшний для обробки поверхонь <<8ер Тор (§)» (д.р.: водно- спиртовий
розчии на основ! етанолу денатурованого 80%)__________________________________________________________
виготовлений у вщповщност! 13 техшчними умовами ТУ У 20.2-38237617-007:2020 «ЗАС1Б
ДБ31НФЕКЦ1ЙНИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ. Техшчш умови»_____________________________________
Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14______________________________________________________________
Сфера застосування та реал^зацп об'екта експертизи: заЫб призначений для термшовоУ (екстреноУ),
профшактичноУ та поточно? дезшфекщУ р1зних важкодоступних поверхонь у применениях, жорстких
мебл 1в, предметов обстановки, медичних прилад1в та промислового обладмання, 1грашок, предметов догляду
за хворими, засоб 1в особистоУ пп ен и , великогабаритного та саштарно-техшчного устаткування,
прибиральпого швептарю у л 1кувально-проф 1лактичних закладах в а х профЫв; для дезшфекцп вироб1в
мсдичного призначення, некритичного медичного шструментарпо; на сан [тарному транспорт!;
на
шдгтриемствах харчовоУ та переробноУ промисловост! (хл1бопекарська, кондитерська, м'ясопереробна,
молочпа та масложирова, рибпа, плодоовочев1 та консервш комбшати, пиво-безалкогольш, виноробш та
л 1керо-горшчан 1 виробництва); в закладах сферп вщпочинку; ресторанного господарства 1 торпвлц на
тдприем ствах фармацевтичноУ, мпсробюлопчноУ, парфумерно-косметичноУ промисловостк на комунальних
об'ектах (перукарш, косметолопчш кабшети, дезшфекщя перукарського шструментарно тощо).
КраУна-виробник: ТОВ «ЕКООРГАН1К», УкраУна, 01133, м. КиУв, бульвар Лес! УкраУнки, 26, оф. 902, т.
(044) 284-22-80, е-таП :, есоог§ашс@икг.пе1:, код за СДРПОУ: 38237617. Мюцезнаходження виробництва:
КиУвська обл., Таращанський р-н, с. Ювшовата, вул. Вишнева, 42
(адреса, мюцезнаходження, телефон, факс, Ь-та11, веЬ-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕКООРГАН1К», Украш а, 01133, м. КиУв, бульвар Л ес 1 УкраУнки, 26,
оф. 902, т. (044) 284-22-80, е-таН :, есоог§атс@ икг.пе1, код за СДРПОУ: 38237617
"

—

(адреса, шсцезнаходжеппя, телефон, факс, Ь-тай, веб-сайт)

Даш про контракт на постачанпя об'екта в УкраУпу: Продукщя вггчизняного виробника
Об'ект експертизи вщповщае встановленим медичним крнтер1ям безпеки/показникам:
За результатами щентифпсащУ, оцшки ризику для здоров’я населения, а також результатами розгляду
супровщних д о к у м е н т , наданих виробником, об’ект експертизи Зас1б дезшфекцшний для обробки
поверхонь «8ер Тор (8)» за рекомендоваиих умов застосування е безпечним для здоров’я людини та
навколишнього природного середовища; за параметрами токсикометр1У при пероральному та дермальному
шляхах надходження до оргашзму е малонебезпечною речовиною; при тривалому контакт! 31 иш рою
викликае сухють 1 подразнення; подразник слизових оболонок очей, оргашв дихання. Дотримання
ппеш чних норматив!в: ГДК в повпр! робочоУ зони спирту етилового - 1000 мг/м3, п, 4 клас небезпечносп;

ГДК в атмосферному пов 1тр 1 населених мюць спирту етилового - 5 мг/м3 згщно з «Гранично допустим!
концентращУ х 1М1чних 1 бю лопчних речовин в атмосферному повпр1 населених м1сць», затв. т.в.о.
головного державного саштарного л 1каря Укра'Гни вщ 03.03.2015 р.
Необх 1дними умовами використання/застосування, зберканпя, транспортування, утил1зацп,
знищення е: Використовувати виключно за призначенням вщповщност1 до шструкщУ та методичних
вказ 1вок, розроблених та затверджених у встановленому чинним законодавством порядку. ЗаЫб
призначений для термшовоУ (екстреноУ), проф1лактичноУ та пбточноУ дезшфекцп поверхонь р1зного
призначення, шструменту, столових чи шших прилад1в та засоб1в. Умови безпечного застосування
визначаються дотриманням в и м о г1даного висновку, шструкцн та рекомендацш виробника, правил
особистоУ ппени. Зас1б збер1гають у пакуванш виробника в критих сухих складських вентильованих
примщ еннях, захищених вщ вологи та прямого сонячного промшня,* осторонь вщ джерел вщкритого вогню
та тепла за температури вщ мшус 15°С до 35°С. Збер1гати в недоступному для д1тей мющ. У торговельнш
мереж1 продукщя з вичерпаним термшом придатност1 або некондицшна внаслщок порушення умов
збер 1гання та транспортування пщлягае поверненню на пщприемство-виробник. Утшпзащя згщно з
Законом УкраУни «Про вилучення з об1гу, нереробку, утшпзащю, знищення або подальше використання
неяюсноУ та небезпечноУ продукщУ», вщ 14.01.2000р. за № 1393-Х1У. Потребуе державноУ реестрацн в
УкраУш.
За результатами державноУ саштарно-епщемюлопчноУ експертизи заЫб дезшфекцшний для обробки
поверхонь «8ер Тор (8)» (д.р.: водно-спиртовий розчин на основ1 етанолу денатурованого 80%)
виготовлений у вщ повщ носп 13 гехшчними умовами ТУ У 20.2-38237617-007:2020 «ЗАС1Б
ДЕЗШ ФЕКЦШ НИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ. Техшчш умови» вщповщае вимогам д 1ючого
саштарного законодавства УкраУни I за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в
заявленш сфер1 застосування.
Термш придатностк гарантуеться виробником_______
1нформащя щодо етикетки, шструкщУ, правил тощо маркування обов’язкове. Висновок не може бути
використаний для реклами споживчих якостей об’екту експертизи
Висновок дшсний: на термш Д11 техшчних умов ТУ У 20.2-38237617-007:2020 «ЗАС1Б ДЕЗШ ФЕКЦШ НИЙ
ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ. Техш чш умови»_________________________________________________________
Вщповщальшсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, як! пщлягають контролю на кордош: не пщлягае
Показники безпеки, як 1 пщлягають контролю при митному оформлешй: не пщлягае
Поточний державний саштарно-епщемюлопчпий нагляд здшснюеться згщно з вимогами цього висновку:
виконання умов використання
Ком 1С1я з державноУ
саштарно-епщемюлопчноУ
експертизи
ДержавноУ установи «Гнститут
медицини пращ 1меш ЮЛ. Кунд1ева
НащональноУ академП' медичних наук УкраУни»

01033, м. КиУв, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
е-таП: у1к@папи.к1еу.иа;
секретар експертноУ комюУ
(044) 289-63-94, е-таП : 1е51-1аЬ@икг.пе1:
(найменування, м1сцезнаходження, телефон, факс, Е-гпаП, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5357 вщ 30 квгшя 2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертноУ комюп,
ДержавноУ Установи
"1нститут медицини пращ 1меш ЮЛ. Кущцева
НащональноУ академ1У медичних наук УкраУни"
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