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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

разработаны ТОО «Международный Медицинский Торговый Дом» совместно со 

специалистами Schülke & Mayr GmbH, Германия  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических 

организаций, департаментов (управлений) государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, центров санитарно-эпидемиологической экспертизы и 

дезинфекционных станций. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

1.1. Средство «Октениман» представляет собой готовый к применению раствор в 

виде прозрачной, окрашенной в светло-синий цвет, жидкости со слабым запахом 

спирта. Содержит: 1-пропанола 40%, 2-пропанола 30% и октенидиндигидрохлорида 

0,1% в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки.  

Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 1000 мл.  

Срок годности средства в закрытой  упаковке фирмы-производителя – 5 лет. 

1.2. Средство «Октениман» обладает антимикробной активностью в отношении  

грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей 

внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также 

вирусов гепатита В, С, D и ВИЧ. 

1.3. Средство «Октениман» по параметрам острой токсичности, согласно 

классификации ГОСТ 12.1.007-76, средство при введении в желудок и нанесении на 

кожу относится к 4 классу мало опасных соединений, не оказывает местно-

раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия в 

рекомендованных режимах применения. 

ПДК в воздухе рабочей зоны для пропан-2-ол 1.000 мг/м3   

1.4. Средство «Октениман» предназначено в качестве кожного антисептика для: 

– хирургической и гигиенической обработки рук хирургов в лечебно-

профилактических учреждениях; 

– гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических 

учреждений, персонала машин скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

– гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и 

школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и 

др.), 

санаторно-курортных учреждений, пенитенциарных учреждений; 

– гигиенической обработки рук медицинского персонала в лабораториях 

– гигиенической обработки рук в домашних условиях при уходе за престарелыми, 

инвалидами и младенцами; 

– гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических предприятий, 

предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания, на 

объектах 

коммунальной службы. 



 

 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ. 

2.1. Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают 

его в кожу в течение 30 секунд. 

2.2. Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечий 

в течение 2 минут предварительно тщательно моют теплой проточной водой с 

жидким нейтральным мылом, после чего их высушивают стерильной марлевой 

салфеткой. Затем на сухие кисти рук наносят средство дважды по 5 мл и втирают 

его в течение 3 мин, поддерживая кожу рук и предплечий во влажном состоянии. 

Общее время обработки составляет 6 минут.  

Стерильные перчатки надевают после полного высыхания препарата.   

 

 

3. МЕТОДИКА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ  ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК. 

3.1. Поле контакта (заражения) без видимого загрязнения обрабатывать  раствором: 

3.2. Препарат нанести на кисти рук в достаточном количестве в углубления ладоней 

сухих рук (не менее 3 мл) и тщательно втирать по схеме «ладонь к ладони». 

 

 

3.3. Ладонь на ладони 

 

3.4. Круговое втирание в запястье, обхваченное кистью 

другой руки, при помощи вращения предплечья и наоборот 

 

3.5. Правая ладонь на тыльной стороне кисти левой руки и 

наоборот 

 

3.6. Ладонь на ладони, пальцы широко расставлены и 

переплетены 

 

3.7. Тыльная сторона сцепленных пальцев на ладони другой 

руки 

 

3.8. Круговое втирание в большой палец, обхваченный 

левой ладонью, и наоборот 

 

3.9. Круговое втирание в левую ладонь кончиками 

сомкнутых пальцев правой руки и наоборот 

 

 

4. МЕТОДИКА  ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК. 

4.1. Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечий 

предварительно тщательно моют теплой проточной водой жидким или туалетным  

мылом, соблюдая асептику по схеме, уделяя особое внимание кончикам пальцев и 

околоногтевым пространствам и обрабатывая их при помощи салфетки в течение двух 

минут, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие 

кисти рук наносят средство дважды по 5 мл раствора и втирают его поочередно в кожу 

рук и предплечий (поддерживая руки во влажном состоянии)  в течение 45 секунд. 

Общее время обработки составляет - 90 секунд (1,5 минут). На протяжении всей 

продолжительности нанесения средства, кожа рук должна оставаться влажной. 

Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства. 

 

4.2. Ладонь на ладони 

 

4.3. Круговое втирание в запястье, обхваченное кистью 

другой руки, при помощи вращения предплечья и наоборот 



 

 

 

4.4. Внешняя и внутренняя сторона предплечья до локтя 

полностью и наоборот 

 

4.5. Правая ладонь на тыльной стороне кисти левой руки и 

наоборот 

 

4.6. Ладонь на ладони, пальцы широко расставлены и 

переплетены 

 

4.7. Тыльная сторона сцепленных пальцев на ладони другой 

руки 

 

4.8. Круговое втирание в большой палец, обхваченный левой 

ладонью, и наоборот 

 

4.9. Круговое втирание в левую ладонь кончиками сомкнутых 

пальцев правой руки и наоборот 

 

 

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

5.1. Средство «Октениман» используют только для наружного применения.  

5.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки. 

5.3. Избегать попадания средства в глаза. 

5.4. Средство хранить отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых 

вентилируемых  складских  помещениях  при  температуре  от  +5  °С  до  +30°С   

вдали  от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. 

5.5. По истечении указанного срока годности использование запрещается. 

5.6. Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым пламенем или 

включенными нагревательными приборами.  

 

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

6.1. При  случайном  попадании  средства  в  глаза  их  следует  обильно  промыть 

проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцида). 

6.2. При случайном попадании средства в желудок, рекомендуется обильно промыть 

желудок   водой   комнатной   температуры. Затем   выпить   несколько стаканов воды 

с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на 

стакан воды). 

         

7.ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 

 

7.1. Дезинфицирующее средство «Октениман»  транспортируют  наземными видами 

транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных 

осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах 

транспорта. 

7.2. Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских 

помещениях, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных 

приборов и открытого огня. 

7.3. В случае разлива средства: вытереть поглощающим материалом, (например 

тканью, 

шерстью). Впитать в инертный поглощающий материал (например песок, силиконный 

гель, кислотный связывающий раствор, универсальный связывающий раствор, 

опилки). 

7.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного 

продукта в сточные, поверхностные или подземные воды, почву и в канализацию. 

 

8.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

Дезинфицирующее средство «Октениман» – прозрачная  жидкость со 

спиртовым запахом, окрашенной в светло-синий цвет, при 20 °С с плотностью 0,850-

0,854 г/см3 и показателем преломления 1,375-1,379. 

8.1. Контролируемые показатели 

 

Наименование показателя Нормы 

Внешний вид 

Прозрачная бесцветная жидкость со 

спиртовым запахом 

Массовая доля 1-пропанола, % 28,0 – 31,5 

Массовая доля 2-пропанола, % 42,75 – 47,25 

Массовая доля октенидиндигидрохлорида, % 0,09 – 0,11 

 8.2. Определение внешнего вида. 

 Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного 

стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и 

просматривают в проходящем или отраженном свете. 

 8.3. Измерение массовой доли октенидин дигидрохлорида. 

 Измерение массовой доли октенидин дигидрохлорида основано на методе 

обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с УФ-



 

 

детектированием, изократическим  хроматографированием и количественной оценкой 

методом внутреннего стандарта. 

 8.3.1. Средства измерения, оборудование. 

 Аналитический жидкостный хроматограф, снабженный УФ-детектором, 

хроматографической колонкой, (250 мм х 4 мм) заполненной сорбентом Нуклеосил 

С18, (10 мкм), автосамплером, системой сбора и обработки хроматографических 

данных на базе персонального компьютера; 

 Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г; 

 Колбы мерные вместимостью 100 мл; 

 Пипетки вместимостью 10 мл. 

 8.3.2. Реактивы. 

Октенидин дигидрохлорид – аналитический стандарт 

Дибутилфталат  ч.д.а. – внутренний стандарт 

Ацетонитрил градации для ВЭЖХ 

1% раствор фосфорной кислоты 

Вода очистки Миллинор-q или бидистиллированная 

8.3.3. Растворы. 

- Приготовление элюента: 

в мерную колбу вместимостью 100 мл дозируют 72 мл фцетонитрила и 

добавляют до метки 1% раствор фосфорной кислоты; раствор дегазируют любым 

известным способом. 

- Приготовление основной градуировочной смеси: 

в мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют 100 мг октенидин 

дигидрохлорида примерно в 50 мл элюента, затем добавляют раствор элюентом 

объем раствора до метки;  

- Приготовление рабочей градуировочной смеси: 

В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 100 мг дибутилфталата, 

взвешенного с аналитической точностью, дозируют с помощью пипетки 10 мл 

основной градуировочной смеси и добавляют до метки элюент, после 

перемешивания вводят в хроматограф 10 мкл рабочей градуировочной смеси и 

определяют время удерживания и площадь хроматографических пиков октенидин 

дигидрохлорида и внутреннего стандарта. 

8.3.4. Условия хроматографирования: 

Элюент (подвижная фаза) – ацетонитрил : 1% раствор фосфорной кислоты 72 : 

28 по объему 

Неподвижная фаза – Нуклеосил С18, 10 мкм 

Скорость элюента 2 мл/мин. 

Длина волны 278 нм 

Объем вводимой дозы 10 мкл.+ 

Время удерживания октенидин дигидрохлорида 1,97 мин., дибутилфталата 4,47 

мин. 

8.3.5. Выполнение измерений: 

В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 10 г средства и 0,1 г 

дибутилфталата, взвешенных с аналитической точностью, добавляют до метки элюент 

и после перемешивания 10 мкл приготовленного раствора вводят в хроматограф. Из 

полученных хроматограмм вычисляют площади хроматографических пиков октенидин 

дигидрохлорида и внутреннего стандарта. 

4.3.6. Обработка результатов измерений 

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент К для октенидин 

дигидрохлорида по формуле: 

,
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где  S – площадь хроматографического пика октенидин дигидрохлорида в 

рабочей градуировочной смеси; 

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика дибутилфталата (внутреннего 

стандарта) в  рабочей градуировочной смеси; 

М – масса октенидин дигидрохлорида, внесенного в рабочую градуировочную 

смесь, г; 

МВН.СТ. – масса дибутилфталата (внутреннего стандарта), внесенного в рабочую 

градуировочную смесь, г. 

 

Массовую долю октенидин дигидрохлорида (Х, %) вычисляют по формуле: 
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 где  S – площадь хроматографического пика определяемого вещества в 

испытуемом растворе; 

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика дибутилфталата (внутреннего 

стандарта) в испытуемом растворе; 

МВН.СТ. – масса дибутилфталата (внутреннего стандарта), внесенного в 

испытуемую пробу, г. 

m – масса испытуемой пробы, г; 

К – относительный градуировочный коэффициент. 

Рабочую градуировочную смесь и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза 

каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для 

расчета используют среднее арифметическое значение. 

8.4. Измерение массовой доли 1-пропанола и 2-пропанола 

Измерение массовой доли пропиловых спиртов основано на методе газовой 

хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изометрическим 

хроматографированием дистиллята из пробы на полимерном сорбенте и 

количественной оценкой методом внутреннего стандарта. 

8.4.1. Средства измерения, оборудование 

Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным 

детектором, хроматографической колонкой длиной 200 см, внутренним диаметром 

0,2 см, интегрирующим устройством 

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г 



 

 

Пипетки вместимостью 5 мл 

 

8.4.2. Реактивы 

1-пропанол ч.д.а - аналитический стандарт 

2-пропанол ч.д.а - аналитический стандарт 

Метанол ч.д.а. - внутренний стандарт 

Вода дистиллированная 

Сорбент - Порапак QS (0,14-0,16 мм) 

Газ-носитель азот газообразный 

Водород газообразный 

Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора. 

 

8.4.3. Растворы   

- Приготовление градуированной смеси: 

в виале автосамплера взвешивают с аналитической точностью, 0,3000 г 1-

пропанола, 0,3000 г 2-пропанола и 0,3000 г метанола. После перемешивания вводят в 

хроматограф 0,2 мкл градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм 

определяют время удерживания и высоту хроматографического пика пропиловых 

спиртов и внутреннего стандарта в градуировочной смеси. 

 

8.4.4. Условия хроматографирования 

Расход газа-носителя 40 см3/мин. 

Расход водорода и воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

хроматографа. 

Температура колонки 130°С, испарителя  250°С. 

Объем вводимой дозы 0,08 – 0,1 мкл. 

Относительное время удерживания по метанолу составляет для 2-пропанола 5,2; 

1-пропанола 7,3. 

 

8.4.5. Выполнение измерений 

Около 20,000 г средства, взвешенного с аналитической точностью, помещают в 

колбу для отгонки перегонного аппарата, добавляют 5 мл воды, отгоняют 20-23 мл 

дистиллята, взвешивают и вычисляют массовую долю полученного дистиллята. 

В виале автосамплера взвешивают с аналитической точностью 0,5 г дистиллята 

и 0,3 г метанола. После перемешивания 0,2 мкл приготовленного раствора вводят в 

хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь 

хроматографических пиков каждого из определяемых спиртов и внутреннего 

стандарта с испытуемом растворе. 

 

8.4.6. Обработка результатов измерений 

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент Кi для каждого 

из определяемых спиртов по формуле: 

,
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где  Si – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в 

градуировочной смеси; 

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика метанола (внутреннего стандарта) 

в градуировочной смеси; 

Мi – масса i-го определяемого спирта, внесенного в градуировочную смесь, г; 

МВН.СТ. – масса метанола (внутреннего стандарта), внесенного в 

градуировочную смесь, г. 

 

Массовую концентрацию i-го определяемого спирта (С, %) в дистилляте 

вычисляют по формуле: 

,
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где  Si – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в 

испытуемом растворе; 

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика метанола (внутреннего стандарта) 

в испытуемом растворе; 

МВН.СТ. – масса метанола (внутреннего стандарта), внесенного в испытуемую 

пробу, г. 

М ДИСТ. – масса внесенного средства, г; 

Кi – относительный градуировочный коэффициент для i-го определяемого 

спирта. 

 

Массовую долю i-го определяемого спирта (Хi, %) в средстве вычисляют по 

формуле: 

,
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где  Сi – массовая концентрация i-го определяемого спирта в дистилляте, 

%; 

m ДИСТ. – массовая доля дистилята, %; 

 

Градуировочную смесь и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. 

Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета 

используют среднее арифметическое значение. 
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ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРДЫ 

 

Schülke & Mayr GmbH, Германия мамандарымен бірлесе отырып, «Халықаралық 

Медициналық Сауда Үйі» ЖШС әзірлеген. 

 

ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 

Әдістемелік нұсқаулар емдеу-профилактикалық ұйымдардың, мемлекеттік 

санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменттерінің (басқармаларының), 

санитарлық-эпидемиологиялық сараптау орталықтарының және дезинфекциялау 

станцияларының қызметкерлеріне арналған.  

  

3. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. 

1.1. «Октениман» құралы ашық көк түске боялған қолдануға дайын мөлдір ерітінді, 

спирттің әлсіз иісі бар сұйықтық болып табылады. Құрамында: негізгі заттар 

саналатын 40%1-пропанол, 30% 2-пропанол және 0,1% октенидиндигидрохлорид, 

сондай-ақ функционалды қоспалар бар. 

Сыйымдылығы 1000 мл полиэтилен сауыттарда шығарылады.  

Құралдың өндіруші фирманың жабық қаптамасында жарамдылық мерзімі – 5 жыл. 

1.2. «Октениман» құралы грамоң және грамтеріс бактерияларға, соның ішінде аурухана 

ішіндегі қоздырғыштарға, туберкулез микобактерияларына, Кандида тектес зеңдерге, 

сондай-ақ В, С, D гепатиті мен АИТВ қатысты микробтарға қарсы белсенділікке ие.  

1.3. «Октениман» құралы өткір уыттылығының параметрлері бойынша ГОСТ 12.1.007-

76 сәйкес келеді, асқазанға өтіп, теріге тигенде қаупі аз қосылыстардың 4-классына 

жатып, ұсынылған тәртіппен қолданылған жағдайда жергілікті-тітіркендіретін, тері- 

резорбтивті және сенсибилизациялық әсері болмайды.  

Пропан-2-олдың жұмыс аймағының ауасындағы ШРК - 1.000 мг/м3   

1.4. «Октениман» құралы төмендегі  мақсаттарда тері антисептигі ретінде арналған: 

– емдеу-профилактикалық мекемелерде хирургтардың қолдарын хирургиялық және 

гигиеналық өңдеу үшін; 

– емдеу-профилактикалық мекемелерде медициналық қызметкерлердің, жедел 

медициналық көмек машиналарындағы, төтенше жағдайлар аймақтарындағы 

қызметкерлердің қолдарын гигиеналық өңдеу үшін; 

– балаларға арналған мектепке дейінгі және мектеп мекемелеріндегі, әлеуметтік 

қамсыздандыру мекемелеріндегі (қарттар, мүгедектер үйіндегі және т.б.),  санатория-

шипажай мекемелеріндегі, пенитенциарлы мекемелердегі медициналық 

жұмыскерлердің қолдарын гигиеналық өңдеу үшін;  

– зертханалардағы медициналық қызметкерлердің қолдарын гигиеналық өңдеу үшін;  

– қарттарға, мүгедектерге және нәрестелерге күтім жасағанда қолды үй жағдайында 

гигиеналық өңдеу үшін; 

– парфюмерлік-косметикалық кәсіпорындардағы, тамақ өнеркәсібі, сауда және 

қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы, коммуналдық қызмет нысандарындағы 

жұмыскерлердің қолдарын гигиеналық өңдеу үшін;  

 

4. ҚОЛДАНЫЛУЫ. 



 

 

2.1. Қолды гигиеналық өңдеу: қолға 3 мл құрал тамызылып, 30 секунд аралығында 

уқаланады. 

2.2. Хирургтардың қолдарын өңдеу: құралды пайдаланбай тұрып, қол мен білек 

ағып тұрған жылы сумен сұйық бейтарап сабынмен 2 минут аралығында әбден 

жуылады. Кейін зарарсыздандырылған дәке майлықпен кептіріледі. Содан соң 

құрғақ қолға 5 мл құрал екі мәрте құйылып, қол мен білек ылғал күйінде ұсталып, 

3 мин аралығында уқаланып жағылады. Жалпы өңдеу уақыты 6 минутты құрайды. 

Зарарсыздандырылған қолғап препарат әбден кепкеннен кейін киіледі.  

 

 

3. ҚОЛДЫ ГИГИЕНАЛЫҚ ДЕЗИНФЕКЦИЯЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ. 

3.1. Білінетін кір болмаған кезде ерітіндімен өңделеді. 

3.2. Жеткілікті мөлшердегі (кемінде 3 мл) препаратты құрғақ алақанға тамызып, екі 

алақанды бір-біріне үйкелеңіз. 

 

 

3.3. Алақандарды бір-біріне үйкеп 

 

3.4. Білезіктен ұстап, айналдырып бұру және керісінше  

 

3.5. Оң алақан сол қол буынының сыртқы жағынан және 

керісінше  

 

 

 

3.6. Алақандар бір-бірінің үстінде, саусақтардың арасы 

ашылып, саусақтар айқастырылған 

 

3.7. Саусақтармен ұстасқан қол үстіңгі жағымен екінші 

қолдың алақанында 

 

3.8. Сол алақанмен ұсталған бас бармаққа айналдырып 

үйкеу және керісінше 

 

3.9. Оң қолдың біріктірілген саусақтардың ұшымен сол 

алақанға үйкеу және керісінше  

 

 

 

4. ҚОЛДЫ ХИРУРГИЯЛЫҚ ДЕЗИНФЕКЦИЯЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ. 

4.1. Хирургтардың қолдарын өңдеуі: құралды пайдаланбай тұрып, алдымен  

саусақтардың ұшы мен тырнақтардың айналасына ерекше мән беріліп, асептиканың 

сақталуымен және екі минут майлықпен өңделіп, қол мен білекті сұйық немесе қол 

сабынмен ағып тұрған жылы сумен әбден жуылады.  Осыдан кейін 

зарарсыздандырылған дәке майлықпен кептіріліп сүртіледі. Осыдан кейін құрал құрғақ 

қолға 5 мл екі мәрте жағылып, 45 секунд аралығында қол мен білекке кезек-кезек 

үйкеледі (қол ылғал күйінде ұсталады). Жалпы өңдеу уақыты 90 секунд (1,5 минут) 

уақытты құрайды. Құрал жағылатын бүкіл уақыт аралығында қол дымқыл болып тұру 

керек. Зарарсыздандырылған қолғап қолға құрал әбден кепкеннен кейін киіледі. 

 

4.2. Алақандарды бір-біріне үйкеп  

 

4.3. Білезіктен ұстап, айналдырып бұру және керісінше  

 

4.4. Шынтаққа дейін білектің ішкі және сыртқы жағы 

толықтай және керісінше   

 

4.5. Оң алақан сол қол буынының сыртқы жағынан және 

керісінше  

 



 

 

 

4.6. Алақандар бір-бірінің үстінде, саусақтардың арасы 

ашылып, саусақтар айқастырылған 

 

4.7. Саусақтармен ұстасқан қол үстіңгі жағымен екінші 

қолдың алақанында  

 

 

 

4.8. Сол алақанмен ұсталған бас бармаққа айналдырып үйкеу 

және керісінше  

 

4.9. Оң қолдың біріктірілген саусақтардың ұшымен сол 

алақанға үйкеу және керісінше  

 

 

 

5. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ  

5.1. «Октениман» құралы тек сыртқа пайдаланылады құралы тек сыртқа 

пайдаланылады.  

5.2. Жараның үстіне және сілемейлі қабықшаға жақпаңыз. 

5.3. Құралды көзге тигізіп алмаңыз.  

5.4. Құралды дәрілерден бөлек, балалардың қолы жетпейтін жерде +5  °С  бастап,  

+30°С дейінгі температурада үсті жабық желдетілетін қойма орын-жайында, жылыту 

аспаптарынан, ашық оттан және тура түсетін күн сәулесінен алшақ жерде сақтаңыз. 

5.5. Көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталған соң пайдалануға тыйым салынады.  

5.6. Құрал оңай тұтанады. Ашық отқа немесе қосылып тұрған жылыту аспаптарына 

тигізбеңіз.  

 

6. АБАЙСЫЗДА УЛАНҒАН ЖАҒДАЙДА КӨРСЕТІЛЕТІН АЛҒАШҚЫ КӨМЕК 

ШАРАЛАРЫ  

6.1. Құрал абайсызда көзге тиген кезде – ағып тұрған судың астында жуу керек; көз 

тітіркенсе - натрий сульфацилының (альбуцид) 30% ерітіндісін тамызу қажет. 

6.2. Құрал абайсызда асқазанға өтсе, асқазанды бөлме температурасындағы сумен 

әбден жуу ұсынылады. Кейін адсорбент (бір стакан суға уатылған 10-15 таблетка 

белсендірілген көмір) қосылған бірнеше стакан су ішіңіз. 

         

7. ТАСЫМАЛДАНУЫ, САҚТАЛУЫ ЖӘНЕ ҚАПТАЛУЫ 

  

7.1. «Октениман»  дезинфекциялау құралы тура түсетін күн сәулесі мен атмосфералық 

жауын-шашыннан қорғалуды қамтамасыз ететін құрлықта жүретін көлік түрімен күші 

осы көлік түрлеріне таралатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалданады. 

7.2. Құрал қапталған түрінде жылыту аспаптары мен ашық оттан аулақ ылғал мен күн 

сәулесінен қорғалған желдетілген төбесі жабық құрғақ қойма орын-жайларында 

сақталады.  

7.3. Құрал төгілген жағдайда: сіңіретін материалмен (мысалы, шүберекпен, жүнмен)  

сүртіңіз. Инертті сіңіретін материалға (мысалы, құм. силикон гель, қышқылды 

байланыстырушы ерітінді, әмбебап байланыстырушы ерітінді, үгілген ағаш) сіңіртіңіз.  

7.4. Қоршаған ортаны қорғау шаралары: араластырылмаған өнімнің сарқынды суға, 

жер беті немесе жер асты суына, топыраққа және кәрізге түсуіне жол бермеу керек. 

 

8. ҚҰРАЛДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ   

 

 «Октениман» дезинфекциялау құралы – ашық көк түске боялған, 20 °С кезінде 

тығыздығы 0,850-0,854 г/см3 және сыну көрсеткіші 1,375-1,379, аздап спирттің иісі 

шығатын мөлдір сұйықтық.  

8.1. Бақыланатын көрсеткіштер  

 

Көрсеткіш атауы  Нормалар  

Сыртқы көрінісі  

Спирттің иісі бар түссіз мөлдір 

сұйықтық  

 

1-пропанолдың массалық үлесі, % 28,0 – 31,5 

2-пропанолдың массалық үлесі, % 42,75 – 47,25 

Октенидиндигидрохлоридтің массалық үлесі, 

% 

0,09 – 0,11 

 8.2. Сыртқы түрін анықтау. 

 Сыртқы түрі сырт көзбен анықталады. Бұл үшін ішкі диаметрі 30-32 мм 

мөлдір әйнек пробиркаға жартысына дейін құрал құйылып, өтетін немесе шағылысқан 

жарықта қаралады. 

 8.3. Октенидин дигидрохлоридтің массалық үлесін өлшеу. 

 Октенидин дигидрохлоридтің массалық үлесінің өлшенуі УФ-детекциялаумен, 

изократты хроматографиялаумен және ішкі стандарт әдісімен сандық бағалаумен 

бағытты-фазалық  тиімділігі жоғары сұйық хроматография (ТЖСХ) әдісіне 

негізделген. 

 8.3.1. Өлшеу құралдары, жабдықтары. 

 УФ-детектормен, Нуклеосил С18 сорбентіне (10 мкм)  толтырылған 

хроматографиялық ұстынмен (250 мм х 4 мм), автосамплермен, хроматографиялық 

деректерді дербес компьютердің негізінде жинау және өңдеу жүйесімен жарақталған 

аналитикалық сұйықты хроматограф;  

 2-кластағы жалпы арнаудағы зертханалық таразы, ең жоғары өлшеу шектілігі 

200 г; 

 Сыйымдылығы 100 мл өлшеуіш колбалар; 



 

 

 Сыйымдылығы 10 мл тамызғылар. 

 8.3.2. Реактивтер. 

Октенидин дигидрохлориді – аналитикалық стандарт 

Дибутилфталат  ч.д.а. – ішкі стандарт 

ТЖСХ арналған градация ацетонитрилі  

Фосфор қышқылының 1% ерітіндісі  

Миллинор-q немесе бидистилденген тазалау суы  

8.3.3. Ерітінділер. 

- Элюент дайындау: 

сыйымдылығы 100 мл өлшейтін колбаға 72 мл фцетонитрил өлшеп салынып, 

белгілеуге дейін фосфор қышқылының 1% ерітіндісі қосылады; ерітінді кез келген 

белгілі тәсілмен дегазацияланады.  

- Негізгі градуирлеу қоспасын дайындау: 

сыйымдылығы 100 мл өлшейтін колбада 50 мл элюентте 100 мг октенидин 

дигидрохлорид ерітіліп, кейіннен белгілеуге дейін элюент ерітіндісі қосылады;  

- Жұмысқа қажетті градуирлеу қоспасын дайындау: 

Сыйымдылығы 100 мл өлшейтін колбаға аналитикалық дәлдікпен өлшенген 

100 мг дибутилфталат салынады. Тамызғымен 10 мл негізгі градуирлеу қоспасы 

өлшеп салынып, белгілеуге дейін элюент қосылады. Араластырып болған соң 

хроматографқа 10 мкл жұмысқа қажетті градуирлеу қоспасы қосылып, ұсталу 

уақыты мен октенидин дигидрохлорид пен ішкі стандарттың хроматографикалық 

шектерінің ауданы есептеліп анықталады.  

8.3.4. Хроматографиялау шарттары: 

Элюент (қозғалыс фазасы) – ацетонитрил : 1% фосфор қышқылының ерітіндісі 

72 : 28 көлемі бойынша 

Қозғалыссыз фаза – Нуклеосил С18, 10 мкм 

Элюенттің жылдамдығы 2 мл/мин. 

Толқын ұзындығы 278 нм 

Енгізілетін доза көлемі 10 мкл.+ 

Октенидин дигидрохлоридтің ұсталу уақыты 1,97 мин., дибутилфталаттың 

ұсталу уақыты 4,47 мин. 

8.3.5. Өлшеу орындау: 

Сыйымдылығы 100 мл өлшейтін колбаға аналитикалық дәлдікпен өлшенген 10 г 

құрал мен 0,1 г дибутилфталат салынады, белгілеуге дейін элюент қосылады. 

Араластырып болған соң 10 мкл дайындалған ерітінді хроматографқа енгізіледі. 

Алынған хроматограммалардан октенидин дигидрохлорид пен ішкі стандарттың 

хроматографикалық шектерінің ауданы есептеліп анықталады.  

4.3.6. Өлшеу нәтижелерін өңдеу  

Октенидин дигидрохлориді үшін салыстырмалы  градуирлеу коэффициенті К 

мына формула бойынша есептеліп шығарылады: 
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мұндағы  S – жұмысқа арналған градуирленген қоспадағы октенидин 

дигидрохлоридтің хроматографиялық шегінің ауданы; 

SІШ.СТ. – жұмысқа арналған градуирленген қоспадағы дибутилфталаттың (ішкі 

стандарттың) хроматографиялық шегінің ауданы; 

М – жұмысқа арналған градуирленген қоспаға енгізілген октенидин 

дигидрохлоридтің салмағы, г; 

МІШ.СТ. –жұмысқа арналған градуирленген қоспаға енгізілген дибутилфталаттың 

(ішкі стандарттың) салмағы, г. 

 

Октенидин дигидрохлоридтің (Х, %) массалық үлесі мына формула бойынша 

есептеледі: 
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 мұндағы  S – сыналатын ерітіндідегі анықталып отырған заттың 

хроматографиялық шегінің ауданы; 

SІШ.СТ. – сыналып отырған ерітіндідегі дибутилфталаттың  (ішкі стандарттың) 

хроматографиялық шегінің ауданы;  

МІШ.СТ. – сыналып отырған сынамаға енгізілген дибутилфталаттың  (ішкі 

стандарттың) салмағы, г; 

m – сыналып отырған сынаманың салмағы, г; 

К – салыстырмалы градуирлеу коэффициенті. 

Жұмысқа қажетті градуирлеу қоспасы мен сыналып отырған сынама 

ерітіндісінің әрқайсысы 3 рет енгізіледі.  Тиісті шек астындағы аудан біріктіріліп 

анықталады, ал есептеу үшін орташа арифметикалық мән қолданылады.  

8.4. 1-пропанол мен 2-пропанолдың массалық үлесін анықтау. 

Пропил спирттерінің массалық үлесінің өлшенуі алау-иондау детекцияланумен, 

полимерлі сорбентте сынамадан алынған дистиллятты изометриялық  

хроматографиялаумен және ішкі стандарт әдісімен сандық бағалаумен газды хромато-

графия әдісіне негізделген.   

8.4.1. Өлшеу құралдары, жабдықтары 

Алау-иондау детекторымен, ұзындығы 200 см, ішкі диаметрі 0,2 см 

хроматографиялық ұстынмен, біріктіретін құрылғымен жарақталған аналитикалық 

газды хроматограф.  

2-кластағы жалпы арнаудағы зертханалық таразы, ең жоғары өлшеу шектілігі 

200 г. 

Сыйымдылығы 5 мл тамызғылар 

 

8.4.2. Реактивтер  

1-пропанол ч.д.а - аналитикалық стандарт 

2-пропанол ч.д.а - аналитикалық стандарт 

Метанол ч.д.а. - ішкі стандарт 

Дистилденген су  

Сорбент - Порапак QS (0,14-0,16 мм) 

Газ-тасушы газ тәріздес азот  

Газ тәріздес сутегі  



 

 

Баллонда немесе компрессордан сығылған ауа. 

 

8.4.3. Ерітінділер   

- Градуирленген қоспа дайындау: 

 Автосамплер виалында аналитикалық дәлдікпен 0,3000 г 1-пропанол, 0,3000 г 

2-пропанол және 0,3000 г метанол өлшенеді. Араластырып болған соң хроматографқа 

0,2 мкл градуирлеу қоспасы енгізіледі. Алынған хроматограммалардан  градуирлеу 

қоспасындағы пропил спирттері мен ішкі стандарттың ұсталу уақыты және 

хроматографиялық шегінің биіктігі анықталады.  

 

8.4.4. Хроматографиялау шарттары  

Газ-тасушының шығымы 40 см3/мин. 

Сутегі мен ауаның шығымы хроматографты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа 

сәйкес анықталады. 

Ұстынның температурасы 130°С, буландырғыштың температурасы 250°С. 

Енгізілетін дозаның көлемі 0,08 – 0,1 мкл. 

Метанол бойынша салыстырмалы ұсталу уақыты 2-пропанол үшін 5,2; 1-

пропанол үшін 7,3 құрайды. 

 

8.4.5. Өлшеу орындау 

Аналитикалық дәлдікпен өлшенген 20,000 г жуық құрал айдау аппаратын айдау 

үшін колбаға салынып, 5 мл су қосылып, 20-23 мл дистиллят айдалады. Алынған 

дистиллят өлшеніп, массалық үлесі есептеліп шығарылады.  

Автосамплер виалында аналитикалық дәлдікпен 0,5 г дистиллят пен 0,3 г 

метанол өлшенеді. Араластырып болған соң хроматографқа 0,2 мкл дайындалған 

ерітінді хроматографқа енгізіледі. Алынған хроматограммалардан анықталатын 

спирттердің және сыналып отырған ерітіндідегі ішкі стандарттың әрқайсысының 

хроматографиялық шегінің ауданы анықталады.  

 

8.4.6. Өлшеу нәтижелерін өңдеу 

Анықталатын спирттің әрқайсысы үшін салыстырмалы градуирлеу 

коэффициенті Кi мына формула бойынша есептеледі:  
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мұндағы  Si – градуирлеу қоспасындағы і анықталып отырған спирттің 

хроматографияық шегінің ауданы; 

SІШ.СТ. – градуирлеу қоспасындағы метанолдың (ішкі стандарттың) 

хроматографияық шегінің ауданы;  

Мi – градуирлеу қоспасына енгізілген і анықталып отырған спирттің салмағы, г; 

МІШ.СТ. – градуирлеу қоспасына енгізілген і анықталып отырған метанолдың 

(ішкі стандарттың) салмағы, г.  

 

Дистилляттағы і анықталып отырған спирттің массалық концентрациясы (С, %) 

мына формула бойынша есептеліп шығарылады: 
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мұндағы  Si – сыналып отырған ерітіндідегі і-анықталатын спирттің 

хроматографиялық шегінің ауданы; 

SІШ.СТ. – сыналып отырған ерітіндідегі хроматографического пика метанолдың 

(ішкі стандарттың) хроматографиялық шегінің ауданы;  

МІШ.СТ. – сыналып отырған сынамаға енгізілген метанолдың (ішкі стандарттың) 

салмағы, г;  

М ДИСТ. – енгізілген құралдың салмағы, г;  

Кi – і анықталатын спирт үшін салыстырмалы градуирлеу коэффициенті. 

 

Құралдағы і анықталатын спирттің массалық үлесі (Хi, %) мына формула 

бойынша есептеледі: 
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мұндағы  Сi –дистилляттағы і анықталатын спирттің массалық концентрациясы, 

%; 

m ДИСТ. –дистиляттың массалық үлесі, %; 

 

Градуирлеу қоспасы мен сыналып отырған сынама ерітіндісінің әрқайсысы 3 

рет енгізіледі. Тиісті шек астындағы аудан біріктіріліп анықталады, ал есептеу үшін 

орташа арифметикалық мән қолданылады.  

 

 

 


