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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 «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» представляет собой 

прозрачную бесцветную или прозрачную жидкость с легким желтоватым

 оттенком со слабым спиртовым запахом, хорошо смешивающуюся с 

водой. В состав средства в качестве действующих веществ входят: 5 - 15 % 

неионных тенсидов, энзимы, вспомогательные вещества: ингибиторы 

коррозии, солюбилизаторы.  

рН средства 6 - 7,5 (относится к  концентрату при 20 °C).  

Срок годности средства - 3 года при условии хранения в закрытой упаковке 

производителя при температуре от +5
 о
С до +40 

о
С. 

Средство выпускается в канистрах объемом 5 кг 

1.2. Средство «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» обладает отличными моющими 

и очищающими свойствами. Полностью очищает биологические жидкости.  

Растворы средства не портят обрабатываемые объекты. 

1.3. Средство «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» по параметрам острой 

токсичности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, при нанесении на 

кожу и введении в желудок относится к 4-ому классу малоопасных соединений 

и согласно Директиве 1999/45/ЕС средство не относится к классу опасных. 

Местно-раздражающие, кожно- резорбтивные, канцерогенные, мутагенные  и 

сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у 

средства не выражены. Средство обладает слабо выраженным раздражающим 

действием на слизистые оболочки глаз. 

ПДК в воздухе рабочей зоны для этанол составляет 1920 мг/м3, концентрат 

1.4. Средство «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» используется совместно с 

дезинфицирующим средством для моечно-дезинфицирующих машин 

Термосепт ЕД (Thermosept ED). 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Средство «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» для мойки и очистки гибких 

эндоскопов, дополнительного эндоскопического оборудования, медицинских, 



стоматологических и лабораторных инструментов, изделий медицинского 

назначения, медицинской одежды, медицинской обуви, подкладных суден и 

т.д в моечно-дезинфицирующих машинах. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 

3.2. Очистку гибких эндоскопов и дополнительного эндоскопического 

оборудования в моечно-дезинфицирующих машинах средством «Термосепт ЕР 

(Thermosept ER)» проводят при температуре 30 – 55 °С с последующей 

дезинфекцией средством Термосепт ЕД (Thermosept ED).   

3.3. При химико-термической обработке и дезинфекции гибких эндоскопов и 

дополнительного эндоскопического оборудования в моечно-

дезинфицирующих машинах средством «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» 

нейтрализатор не используется, т.к. рН средств Термосепт ЕР (Thermosept ER) 

и «Термосепт ЕД (Thermosept ED)»  нейтрален, а в состав не входят щелочные 

компоненты.  

3.4. Дозировка «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» производится с помощью 

помпы, которая входит в комплект моечной машины  

3.5. Для очистки используется 0,5% раствор средства Термосепт ЕР 

(Thermosept ER), цикл очистки 5 минут при температуре 30 – 55 °С  

Расчет: 5 мл раствора на 995 мл воды = 0,5%  

3.6. Очень важно! По окончании цикла очистки моющим раствором Термосепт 

ЕР (Thermosept ER), перед заливкой дезинфицирующего средства «Термосепт 

ЕД (Thermosept ED)» в моечно-дезинфицирующую машину, моющий раствор 

Термосепт ЕР (Thermosept ER) не сливать   

 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

4.1. К работе со средством допускаются лица старше 18 лет, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

4.2. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу. 

4.3. Работы со средством можно проводить в присутствии медперсонала. 

4.4. Хранение канистр со средством осуществляется вдали от нагревательных 

приборов, вдали от лекарственных средств, вдали от продуктов питания и 

напитков, в местах недоступных для детей.  

4.5. Все работы со средством рекомендуется проводить с использованием 

средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки), без применения 

средств защиты органов дыхания. 

4.6. При работе со средством соблюдать правила личной гигиены. Запрещается 

курить, пить, принимать пищу  

4.7. После работы с препаратом вымыть руки с мылом. 

 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

5.1. При попадании средства на кожу следует сразу промыть это место 

проточной водой. 

5.2. При попадании раствора на одежду следует сразу снять загрязненную и 

пропитанную раствором одежду. 

5.3. При попадании средства в глаза необходимо промыть их водой в течение 

10 - 15 минут, затем закапать 1 - 2 капли 30% раствора сульфата натрия. При 

необходимости обратиться к врачу. 

5.4. При попадании средства в желудок дать выпить несколько стаканов воды, 

затем принять 10 - 15 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! 

5.5. При нарушениях правил работы с препаратом могут возникнуть 

раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз 

(першение, кашель, удушье, слезотечение и т.д.). В этом случае пострадавшего 

необходимо вывести на воздух, дать ему прополоскать рот водой и теплое 

питье (чай, молоко). При необходимости обратиться к врачу. 

 

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

7.1. Средство 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 хранят в герметично закрытых емкостях, при температуре от +5 

°С до плюс 40 °С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, 

в местах, недоступных детям. 

7.3. Срок годности средства в упаковке производителя – 3 года. 

7.4. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БЕКІТЕМІН» 

 

«Халықаралық Медициналық Сауда Үйі» ЖШС 

Директоры  

____________ Малькова И.В. 

«18» шілде 2013 ж. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Термосепт ЕР (Thermosept ER) 

 (Schülke & Mayr GmbH, Германия) 

 

жуу құралын пайдалану бойынша  

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2014 жыл 

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР  

 

«Халықаралық Медициналық Сауда Үйі» ЖШС Schülke & Mayr GmbH, 

Германия мамандарымен бірлесе отырып әзірленген 

 

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ  

Әдістемелік нұсқаулар емдік-профилактикалық ұйымдардың, мемлекеттік 

санитарлық -эпидемиологиялық қадағалау департаменттерінің 

(басқармаларының), санитарлық -эпидемиологиялық сараптама 

орталықтарының және зарарсыздандыру станцияларының қызметкерлеріне 

арналған. 

 

 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1.1. «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» құралы әлсіз спирт иісі бар, сумен оңай 

араласатын мӛлдір түссіз немесе аздаған сарғылт реңкті мӛлдір сұйықтық 

болып табылады. Құрал құрамына әрекет етуші заттар ретінде: 5 - 15 % ионды 

емес тенсидтер, энзимдер, қосалқы заттар: тоттану ингибиторлары, 

сұйықтандырғыш агенттер кіреді.  

Құралдың рН 6 - 7,5 (20 °C температурасындағы концентратқа қатысты).  

Құралдың жарамдылық мерзімі - ӛндірушінің жабық ыдысында +5
 о

С бастап, 

+40 
о
С дейінгі температурада сақтау шартымен 3 жыл. 

Құрал кӛлемі 5 кг канистрлерде шығарылады  

1.2. «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» құралы тамаша жуғыш және тазартқыш 

қасиетке ие. Биологиялық сұйықтықтарды толық тазартады. Құрал ерітінділері 

ӛңделіп отырған нысандарды бүлдірмейді. 

1.3. «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» құралы теріге жаққанда және асқазанға 

түскенде ауыр уыттық параметрлері бойынша ГОСТ 12.1.007-76 жіктеуіне 

сәйкес қауіптілігі тӛмен қосылыстардың 4-класына жатады және 1999/45/ЕС 

Нұсқаулығы бойынша құрал қауіптілер класына жатпайды. Жергілікті 

тітіркендіруші, тері - резорбтивті, канцерогенді, мутагенді және сезімталдықты 

арттырушы қасиеттер құралда ұсынылған пайдалану режимінде анықталмады. 

Құрал кӛздің шырышты қабаттарын тітіркендірудің аз байқалатын әрекетіне 

ие. 

Этанол үшін жұмыс аумағының ауасындағы ШРК 1920 мг/м3 құрайды, 

концентрат 

1.4. «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» құралы жуғыш-зарарсыздандырғыш 

машиналарға арналған Термосепт ЕД (Thermosept ED) зарарсыздандырғыш 

құралмен бірге пайдаланылады. 

 

2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ  

2.1. «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» құралы иілгіш эндоскоптарды, қосымша 

эндоскоп жабдығын, медициналық, стоматологиялық және зертханалық 



аспаптарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық киімді, 

медициналық аяқ киімді, дәрет ыдыстарын және т.б. жууғыш-

залалсыздандырғыш машиналарда жууға және тазалауға арналған. 

 

3. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ  

3.2. Иілмелі эндоскоптарды, қосалқы эндоскоптық құрал-жабдықтарды 

жуғыш-зарарсыздандырғыш машиналарда «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» 

құралымен тазарту 30-55°С температурасында жүзеге асырылып, кейіннен 

құралмен Термосепт ЕД (Thermosept ED) құралымен зарарсыздандырылады.   

3.3. Иілмелі эндоскоптарды, қосалқы эндоскоптық құрал-жабдықтарды 

жуғыш-зарарсыздандырғыш машиналарда «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» 

құралымен химиялық-термиялық ӛңдеу жағдайында бейтараптандырғыш 

пайдаланылмайды, себебі Термосепт ЕР (Thermosept ER) және «Термосепт ЕД 

(Thermosept ED)» құралдарының рН бейтарап болып табылады және құрамына 

сілтілі құрамдастар кірмейді.  

3.4. «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» құралын мӛлшерлеу жуғыш машина 

жинағына кіретін сорғымен жүзеге асырылады.  

3.5. Тазарту үшін «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» құралының 0,5% ерітіндісі 

пайдаланылады, тазарту циклі 30-55 °С температуратурасында 5 минут. 

Есеп: ерітіндінің 5 мл 995 мл суға = 0,5%  

3.6. Ӛте маңызды! «Термосепт ЕР (Thermosept ER)» құралымен тазарту циклі 

аяқталғаннан кейін, жуғыш-зарарсыздандырғыш машинаға «Термосепт ЕД 

(Thermosept ED)» зарарсыздандырғыш құралын құярда Термосепт ЕР 

(Thermosept ER) жуу құралын тӛкпеңіз.  

 

4. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 

4.1. Құралмен жұмыс істеуге 18 жастан асқан, қауіпсіздік техникасы бойынша 

нұсқаулар алған тұлғаларға рұқсат етіледі. 

4.2. Барлық жұмыстар құралдың кӛз бен теріге тиюіне жол бермеңіз. 

4.3. Құралмен жұмыстарды медициналық қызметкерлердің қатысуымен ғана 

жүзеге асыруға болады. 

4.4. Құрал құйылған канистрлерді қыздыру құралдарынан алшақ, дәрілік 

құралдардан алшақ,   азық-түліктен және сусындардан алшақ, балалардың 

қолы жетпейтін жерде сақтау керек.  

4.5. Құралмен барлық жұмыстарды жеке қорғаныс құралдарын (резеңке 

қолғапты) пайдалана отырып, тыныс органдарын құрғау құралдарысыз 

орындау ұсынылады. 

4.6. Құралмен жұмыстарды орындау барысында жеке бас гигиенасы 

ережелерін сақтау қажет. Темекі тартуға, сусын, тамақ ішуге тыйым салынады.  

4.7. Құралмен жұмыстарды аяқтағаннан кейін қолыңызды сабындап жуыңыз. 

 

5. АБАЙСЫЗДА УЛАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІРІНШІ КӨМЕК 

ШАРАЛАРЫ 

5.1. Құрал теріге тигенде оны ағын сумен жуу қажет. 

5.2. Құрал киімге тигенде ластанған және құрал сіңген киімді дереу шешу 

қажет. 

5.3. Құрал кзге тигенде оларды 10 - 15 минут сумен шайып, одан кейін 1 - 2 

тамшы 30% натрий сульфаты ерітіндісін тамызу қажет. Қажетті жағдайда 

дәрігерге қаралыңыз. 

5.4. Құрал асқазанға түскенде бірнеше стақан су ішкізіп, одан кейін 10 - 15 

таблетка белсендірілген кӛмір беру қажет. Құсқызбаңыз! 

5.5. Құралмен жұмыс істеу  ережелері бұзылған жағдайда жоғарғы тыныс 

органдары мен кӛздің шырышты қабаттары тітіркенуі мүмкін (тамақ жыбыры, 

жӛтел, тұншығу, жасааурау және т.б.). Бұл жағдайда зардап шеккен тұлғаны 

таза ауаға шығарып, аузын сумен шайғызып, жылы сусын (шай, сүт) беру 

қажет. Қажетті жағдайда дәрігерге қаратыңыз. 

 

7. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ 

7.1. Құрал тікелей күн сәулелерінен және шауын-шашыннан қорғауды 

қамтамасыз ететін жер үсті кӛлігімен, сол кӛлік түрлерінде қолданылатын 

тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалданады 

7.2. Құрал тығыз жабылған ыдыста, +5 °С бастап, плюс 40 °С дейінгі 

температурада, дәрілік құралдардан алшақ, балалардың қолы жетпейтін жерде 

сақталады. 

7.3. Құралдың ӛндіруші ыдысындағы жарамдылық мерзімі – 3 жыл. 

7.4. Құрал тӛгілген жағдайда: сіңіргіш материалмен, (мысалы, матамен, 

жүнмен) сүртіп алыңыз.  

Инертті сіңіргіш материалмен (мысалы, құммен, силиконды гельмен, 

қышқылды байлағыш затпен, әмбебап байлағыш ерітіндімен, ағаш 

жоңқасымен) сіңіріп алыңыз.  

 

 


