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                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                         головний державний 

                                                  санітарний  лікар України 

            _______________ А.М.Пономаренко 

                                                        

                                                                «___»___________________2013р.                                                  
                                                           №_______________________ 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

щодо застосування засобу "Акватабс" 

 з метою дезінфекції 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Повна назва засобу - дезінфекційний засіб "Акватабс". 

1.2. Фірма виробник - "Medentech Ltd." (Ірландія). 

1.3. Cклад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 

дихлорізоціанурат натрію (Na-сіль ДХЦК) - 50,0 (діюча речовина); адипінова 

кислота,     бікарбонат натрію,  сульфат натрію - 50,0 (допоміжні речовини). 

1.4. Форма   випуску   і   фізико-хімічні   властивості   засобу:  

"Акватабс" - випускається у вигляді таблеток білого кольору із запахом хлору, з 

різним вмістом Na-солі ДХЦК (3,5мг, 8,5мг, 17,0мг, 0,5г, 1,67г, 8,68г), при 

розчиненні яких виділяється 2,0мг, 5,0мг, 10,0мг, 300,0мг, 1000 мг, 5000мг 

активного хлору відповідно. Водні розчини засобу прозорі, безбарвні із слабким 

запахом хлору. 

1.5. Призначення   засобу. Засіб "Акватабс" призначений для  

знезараження води, дезінфекції систем і окремих об’єктів водопостачання при 

централізованому водопостачанні, знезараження питної води при 

нецентралізованому (місцевому)  водопостачанні, місткостей для зберігання 

питної води, знезараження стічних вод, дезінфекції систем і окремих об’єктів 

водовідведення, для дезінфекції колодязів, каптажів та  знезараження 

господарсько-питної води децентралізованих джерел водопостачання, для 

дезінфекції: у вогнищах інфекційних хвороб; знезараження води, "чаш" 

басейнів, поверхонь підсобних приміщень (роздягалень, душових, санвузлів), 

санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю у плавальних 

басейнах, аквапарках, саунах, лазнях, CПА-салонах та інших оздоровчих та 

спортивно-оздоровчих закладах, а також для знезараження шкаралупи харчових 

яєць, фруктів, овочів та води для приготування харчового льоду.  

1.6. Спектр антимікробної дії. Засіб "Акватабс" має бактерицидні 

(включаючи мікобактерії туберкульозу, збудників особливо-небезпечних 

інфекцій тощо),  віруліцидні  (в т.ч. щодо збудників вірусних гепатитів В, С, 

СНІДу, рота-, корона-, хантавірусів, ентеровірусів (включаючи поліовіруси), 

грипу (всіх видів, у т.ч. А(H5N1) «пташиний грип», А(H1N1) «свинячий грип» 

ін.), парагрипу тощо),   фунгіцидні   (щодо   грибів  роду Саndida, патогенних 

дерматофітів, пліснявих грибів).  
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1.7.Токсичність та безпечність засобу. Засіб  " Акватабс " за параметрами 

гострої токсичної дії  згідно з ГОСТ 12.1.007-76 належить до ІІІ класу помірно 

небезпечних речовин при введенні в  шлунок та до 1У класу мало небезпечних 

речовин при нанесенні  на шкіру.  

В умовах  інгаляційної дії у вигляді парів належить до ІV  класу мало 

небезпечних речовин за ступенем леткості. Слабо подразнює шкіру та слизові 

оболонки очей. Робочі розчини засобу у концентраціях більших ніж 0,1%   (за 

активним хлором) викликають подразнення верхніх дихальних шляхів та очей.  

В робочих концентраціях засіб не виявляє шкірно-резорбтивної та 

сенсибілізуючої дії, кумулятивних, гонадотропних, ембріотропних, 

ембріотоксичних, канцерогенних і тератогенних властивостей. 

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ 

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів.  Робочі розчини 

засобу "Акватабс" готують в емальованих, скляних або пластмасових місткостях 

шляхом розчинення відповідної кількості таблеток у воді.  

2.2.  Розрахунки    для     приготування     робочих     розчинів.    При 

використанні засобу"Акватабс" з метою дезінфекції різноманітних об’єктів для 

приготування робочих розчинів необхідно керуватись вмістом Na-солі ДХЦК  та 

кількістю активного хлору в таблетці, що наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Вміст Na-солі ДХЦК  в одній таблетці «Акватабс» та 

кількість вільного активного хлору, що виділяється при її розчиненні. 

№ 

 з/п 

Найменування таблеток Вміст Na-солі  

ДХЦК, мг   

Кількість активного 

хлору в таблетці,мг 

1. Акватабс- 3,5 мг 3,5 2,0 

2. Акватабс- 8,5 мг 8,5 5,0 

3. Акватабс- 17,0 мг 17,0 10,0 

4. Акватабс- 500 мг 500,0 300,0 

5. Акватабс- 1,67г 1670,0 1000,0 

6. Акватабс- 8,68г 8680,0 5000,0 

Таблиця 2. Приготування робочих розчинів засобу. 

Концентрація робочого  

розчину(за активним хлором), % 

Кількість  

таблеток,  шт. 
Кількість води, л 

1 2 3 

Таблетки Акватабс- 1,67г (1000 мг активного хлору) 

0,0025 1 40,0 

0,004 1 25,0 

0,015 1 6,7 

0,05 1 2,0 

0,1 1 1,0 

0,2 2 1,0 
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        Закінчення таблиці 2 

Таблетки  Акватабс - 8,68г (5000 мг активного хлору) 

1 2 3 

0,0025 1 200,0 

0,004 1 125,0 

0,015  33,3 

0,05 1 10,0 

0,1 1 5,0 

0,2 2 2,5 

При використанні інших таблеток можна проводити розрахунки за наступною 

формулою:  

                            Б х 100 

              Х =   -----------------,   де 

              А   

 Х – кількість води (мл), яку необхідно взяти для отримання робочого розчину з 

необхідним вмістом хлору; 

Б -  вміст активного хлору в таблетці, г; 

А – концентрація активного хлору в робочому розчині %; 

Наприклад: необхідно приготувати 0,004% розчин (А), маючи таблетку 

«Акватабс 500 мг», що вміщує 300 мг (тобто 0,3г) активного хлору (Б). 

                        0,3 х 100  

              Х =   -----------------  = 7 500мл (7,5л) 

              0,004  

Тобто, для приготування 0,004% розчину необхідно взяти 7,5л (7 500мл) 

води і розчинити в ній 1 таблетку «Акватабс 500мг». Якщо необхідно 

приготувати 15л такого розчину, то в цьому об’ємі необхідно розчинити 2 

таблетки. 

2.3. Термін та умови зберігання робочого розчину. 

Термін придатності робочих розчинів - 3 доби за умови їх зберігання у щільно 

закритому скляному, пластмасовому або емальованому (без пошкодження 

емалі) посуді при кімнатній температурі, у місцях, захищених від дії прямих 

сонячних променів. 

  

3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ. 

3.1. Для дезінфекції різних об'єктів рекомендується застосовувати робочі 

розчини засобу "Акватабс" із вмістом активного хлору від 0,0025% до 0,2%.  
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3.2. Знезараження питної води. 

3.2.1. Засіб "Акватабс" рекомендується застосовувати при 

децентралізованому водопостачанні для знезараження водопровідної, 

колодязної, річкової води тощо, яка має каламутність не більше 9 мг/дм
3
 , 

поглинання хлору – не більше 8 мг/дм
3
 Знезараження здійснюється у 

відповідності з методиками, інструкціями та вимогами, викладеними в чинних 

нормативних документах. Режими знезараження викладені в таблиці 3.  

Таблиця 3. Режими знезараження питної води засобом «Акватабс» (з 

вмістом активного хлору в 1 таблетці – 5000 мг) при децентралізованому 

водопостачанні. 

Об’єкт знезараження Концентра

ція 

розчинів 

засобу (за 

активним 

хлором), %  

Кількість 

активного 

хлору, що 

вводиться 

мг/дм
3 
 

Вільний 

залишко-

вий хлор, 

мг/дм
3
  

Кількість 

таблеток  

 

Об’єм 

води 

дм
3
  

Час 

знезара-

ження,  

хв. 

вода, яка не 

потребує очистки 

(прозора і 

безбарвна, 

колодязна, 

артазіанська, 

каптажна, і т.д.) 

0,0001 

 

0,0002 

 

0,0004 

 

0,0006

  

1 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

 

0,3-0,5 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5000 

 

2500 

 

1250 

 

835 

 

 

30 

забруднена вода  

(річкова, озерна, 

ставкова, тощо) 

0,0005 

0,001 

0,0015 

       5 

       10      

       15

  

 

1,4-1,6 

1 

1 

1 

1000 

500 

335 

 

30 

 

При знезараженні  деззасобом «Акватабс» води, яка не потребує очистки 

(прозора і безбарвна, колодязна, артазіанська, каптажна і інші) необхідно 

розчинити відповідну кількість таблеток засобу у воді із розрахунку 1-2 мг. 

активного хлору на 1 дм
3
  води. Вміст залишкового вільного  хлору в воді 

повинен бути на рівні  0,3-0,5 мг/дм
3
 через 30 хвилин після розпаду таблеток 

(таблетки). 

Для знезараження забрудненої води  (річкова, озерна, ставкова, тощо) 

необхідно 10 мг активного хлору на  1 дм
3
  води. Вміст залишкового вільного  

хлору в воді повинен складати 1,4-1,6 мг/дм
3  

через 30 хвилин після розчинення 

таблеток. Для видалення надлишку хлору рекомендується фільтрація води через 

активированне вугілля, інші сорбенти чи кип’ятіння протягом 1 хвилини.   

Воду, яка не потребує очистки (колодязну, каптажну, артезіанську тощо) та 

відповідає за санітарно-технічними показниками вимогам до питної води при 

нецентралізованому водопостачанні, після знезараження дозволяється 

використовувати для пиття, технічних та господарсько-побутових потреб. 
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Забруднену воду (річкову, озерну, ставкову тощо) після знезараження 

дозволяється використовувати для технічних та господарсько-побутових потреб 

(не питних).  

Засіб «Акватабс» можна також використовувати для додаткового 

знезараження водопровідної води призначеної для пиття та інших потреб, 

відповідно до режиму знезараження води, яка не потребує очистки. 

Визначення залишкового вільного хлору у воді проводять методом 

йодометричного титрування, або використовуючи портативні набори, прилади 

за допомогою індикаторних смужок. 

За відсутності можливості проведенні вимірювання залишкового вільного  

хлору, як виключення використовують органолептичний метод. Приблизну 

кількість залишкового вільного  хлору при цьому визначають за наявністю 

запаху хлору. 

3.3.Дезінфекція місткостей для зберігання води. 

3.3.1. Внутрішні поверхні місткостей для зберігання води знезаражують 

способами протирання або заповнення місткості робочим розчином «Акватабс» 

(таблиця 4). 

3.3.2. Спосіб протирання: місткість протирають ганчір'ям змоченим у 

0,0025% (за активним хлором) розчині засобу «Акватабс» за норми витрати 

100мл/м
2
. Прибиральний інвентар замочують у 0,2% (за активним хлором) 

робочому розчині «Акватабсу».  

3.3.3. Спосіб заповнення: місткість заповнюють водою, розчиняють у ній 

таблетки "Акватабс" у кількості, достатній для одержання розчину, який містить 

0,0025% активного хлору (таблиця 4).  

Таблиця 4. Режими знезараження місткостей для зберігання води 

Об'єкт знезараження 

Концентрація робочого 

розчину (за  

активним хлором), % 

Час  

знезараже- 

ння, хв 

Спосіб  

знезараження 

Місткості для зберігання води 

води (цистерни тощо) 

0,0025 

 

45 

 

30 

 

протирання або 

зрошення 

заповнення 

Прибиральний інвентар 0,2 120 Замочування 
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3.4. Знезараження води плавальних басейнів. 

3.4.1. Знезараження води, яка подається у "чаші" плавальних басейнів є 

обов'язковим, і проводиться у відповідності  з методиками, інструкціями та 

вимогами, викладеними в чинних нормативних документах. 

 Знезараження води в басейні необхідно проводити за 30-60 хв. до початку 

його роботи.  

3.4.2. При хлоруванні води концентрований розчин дезінфекційного засобу 

додають у воду: при проточній системі – в приточний трубопровід, у випадку 

рециркуляційної роботи системи – перед фільтрами або після фільтрів ( у 

залежності від прийнятої схеми і результатів апробації).   

Таблиця 5.  Режими знезараження води плавальних басейнів засобом 

«Акватабс» (з вмістом активного хлору в 1 таблетці – 5000 мг) 
Об’єкт 

знезараження 

Концентрація 

розчинів засобу (за 

активним хлором), 

%  

Кількість 

активного 

хлору, що 

вводиться 

мг/дм
3
 

Вільний 

залишковий 

хлор, мг/дм
3
  

Кількість 

таблеток

  

 

Об’єм 

води, 

дм
3
  

Вода, що 

подається в 

чашу басейна  

0,00005 

0,0001 

0,0002 

0,0004 

0,5 

1 

2 

4 

 

0,3 – 0,7 

 

 

       1 

10 000 

5 000 

2 500 

1 250 

3.4.3. Робоча доза дезінфекційного засобу "Акватабс" визначається 

дослідним шляхом із розрахунку постійної наявності залишкового вільного 

хлору в спортивних плавальних басейнах на рівні 0,3- 0,5 мг/дм
3
, в басейнах  

колективного масового користування – 0,5-0,7 мг/ дм
3 
. 

3.4.4. При значному навантаженні басейну у нічний час допускається 

підвищення концентрації залишкового вільного хлору до 1,5 мг/дм
3
. У цьому 

випадку перед користуванням водою концентрація залишкового вільного хлору 

повинна бути знижена до 0,7мг/ дм
3
 з одночасним провітрюванням приміщення.    

Під час експлуатації басейну перевищення концентрації хлору у воді не 

допускається. Вміст хлору в повітрі над дзеркалом води басейну не повинен 

перевищувати 0,1 мг/дм
3 
. 

Лабораторний контроль залишкового хлору у воді проводять перед 

початком роботи басейна і в подальшому кожні 4 години, а також у 

відповідності до чинних нормативних документів.    

3.5. Знезараження об'єктів у приміщеннях басейнів та інших оздоровчих 

закладів.   
3.5.1. Знезараженню  піддають:  

 у приміщенні "чаші" басейну - "чашу" басейну, обхідні доріжки, трапи, 

спортивні тумби, ослони, ніжні ванни;  
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 у роздягальнях, душових, санвузлах - підлогу, стіни, двері, ручки дверей, 

шафки, ослони, гумові килимки, дерев'яні решітки, крани, санітарно-

технічне обладнання;  

 у місцях загального користування і підсобних приміщеннях - підлогу, 

стіни, двері, ручки дверей, предмети умеблювання. 

Дезінфекцію здійснюють способами протирання, зрошування чи замочування. 

3.5.2. Поверхні приміщень, "чаші" басейну, роздягалень, душових, 

санвузлів, місць загального користування та підсобних приміщень протирають 

ганчір'ям, змоченим розчином засобу чи зрошують робочими розчинами із 

розрахунку 100мл/м
2
. При використанні для обробки поверхонь іншої  

апаратури, спеціального інвентарю, норми витрат розчину розраховують у 

відповідності до Інструкції на експлуатацію обладнання. 

3.5.3. Санітарно-технічне обладнання чистять йоржем або щіткою, 

змоченими розчинами засобу. 

3.5.4. Гумові килимки і дерев'яні решітки знезаражують методом 

протирання чи занурення.  

3.5.5. Прибиральний інвентар після використання замочують у розчині 

засобу. По закінченні дезінфекції його промивають водою і висушують. 

        3.5.6. Режими знезараження об'єктів у приміщеннях плавальних бассейнів, 

лазень, саун, СПА-салонів,  інших оздоровчих та спортивно-оздоровчих закладів 

наведені в таблиці 6.  

Таблиця 6. Режими знезараження об'єктів приміщень плавальних 

басейнів, лазень, саун, пралень тощо. 

Об'єкт знезараження 

Концентрація  

робочого 

розчину (за  

активним 

 хлором), % 

Час 

знезара- 

ження, хв 

Спосіб  

знезараження 

Поверхні "чаші" басейну і ніжних  

ванн 
0,1 60 Протирання 

Поверхні приміщень "чаші"  

басейну, роздягалень, душових, 

 санвузлів 
0,1 60 Протирання 

Поверхні місць загального  

користування і підсобних приміщень 
0,05 60 Протирання 

Санітарно-технічне обладнання 0,1 60 Протирання 

Гумові килимки, дерев'яні решітки 0,1 60 Протирання 

Прибиральний матеріал 0,2 120 Замочування 
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Для боротьби з пліснявою використовують розчин засобу «Акватабс» 

концентрації (за активним хлором) 0,1%. Уражені поверхні попередньо 

механічно очищають від грибкового нальоту та протирають ганчір’ям, яке 

змочене розчином засобу, або зрошують. Дають розчину висохнути. Обробку 

повторюють щотижня, або при появі ознак плісняви. Для попередження появи 

плісняви використовують розчин засобу «Акватабс» концентрації (за активним 

хлором) 0,015%. 

3.6. Знезараження шкаралупи товарних (харчових) яєць,  фруктів та 

овочів. Яйця, Фрукти та овочі дезінфікують робочими розчинами «Акватабс» 

методами занурення в розчин, зрошення або аерозольної обробки робочим 

розчином засобу. 

Фрукти та овочі обмивають водою для видалення бруду, а потім занурюють  

у розчин чи зрошують робочим розчином, що містить 0,004% активного хлору, 

час експозиційної витримки -  30хв. По закінченні дезінфекції фрукти та овочі 

ополіскують питною водою.   

Дезінфекцію товарних (харчових) яєць  доцільно проводити не більше, ніж 

за годину до використання яєць в їжу або в технологічному процесі 

приготування харчових продуктів. Знезараження шкаралупи яєць птиці після їх 

попереднього миття може  здійснюється у розчині засобу «Акватабс» у 

концентрації за активним хлором 0,015% при експозиції 2 хвилини. Після 

закінчення експозиції яйця ополіскують питною водою. За відсутності ознак 

забруднення робочий розчин засобу можна використати для дезінфекції яєць 

методом занурення від 6 до 10 разів протягом доби. 

3.7. Знезараження води для приготування харчового льоду. 

При приготуванні харчового льоду із води, яка відповідає за фізико-хімічними 

показниками чинним нормативним документам, потрібно розчинити таблетку 

"Акватабс" із розрахунку вмісту залишкового вільного активного хлору не 

менше 0,3-0,5мг/л, після чого воду заморожують.  

3.8.Хлорування технологічних, дренажних, зворотних систем 

водопостачання, стічних вод. Для  хлорування води з метою попередження 

розвитку  бактеріальних біологічних обростань в теплообмінних апаратах і 

трубопроводах дозу хлору (кількість засобу) слід визначити за практичним 

досвідом експлуатації систем водопостачання на воді даного джерела або 

виходячи з показника поглинання хлору додатковою водою. 

Для хлорування води з метою попередження розвитку бактеріальних 

біологічних обростань в системах зворотного водопостачання, градирнях, 

бризкальних басейнах і зрошувальних холодильниках засіб вносять у воду із 

розрахунку забезпечення дози хлору 7-10 мг/дм
3 

, періодичність обробки 3-4 

рази на місяць. Дозу хлору (кількість засобу) для знезараження стічних вод 

визначають згідно чинних нормативних документів з урахуванням виду стоків 

та ступеню їх очищення. 
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4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ 

4.1.  Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при 
роботі із засобом. Всі роботи із засобом слід проводити із захистом шкіри рук 

гумовими рукавичками. Робота з розчинами засобу "Акватабс" 0,1% 

концентрації (за активним хлором) не потребує використання засобів 

індивідуального захисту очей та органів дихання. При роботі з розчинами більш 

високої концентрації (0,2% за активним хлором) необхідно використовувати 

засоби індивідуального захисту органів дихання та очей (універсальні 

респіратори РУ-60М, РПГ-67 з патроном марки В, герметичні окуляри).  

4.2. Загальні застереження при роботі із засобом. До роботи із засобом 

"Акватабс"    не    допускаються    особи    з    підвищеною    чутливістю    до 

хлоровмісних сполук. Слід уникати попадання засобу на шкіру і в очі. Під час 

проведення всіх робіт із дезінфекції слід дотримуватись правил особистої 

гігієни, забороняється палити, пити і вживати їжу. Після роботи обличчя і руки 

слід вимити водою з милом. 

4.3.  Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів. Роботи з 

приготування   робочих   розчинів   засобу   "Акватабс"    концентрації (за 

активним хлором), що перевищує 0,1% проводять  із використанням   засобів  

захисту  органів дихання,  шкіри   та  очей  - у захисному одязі (халат,   шапочка,   

гумові рукавички, захисні окуляри типу ПО-2, ПО-3  чи моноблок, у респіраторі 

типу РПГ-67 або РУ-60 з патроном марки В). Роботи із приготування робочих 

розчинів концентрації (за активним хлором) від 0,015до 0,1% потрібно 

проводити із використанням засобів захисту шкіри.  

4.4.  Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки 
окремих об'єктів.  Застосування води, що піддана знезараженню таблетками 

"Акватабс", потребує обмежень у часі застосування. Така вода допускається до 

застосування протягом не більш 30 днів. Обробку цистерн для зберігання питної 

води і систем подачі води слід проводити з їх наступним відмиванням.  

Допускається проведення дезінфекції поверхонь приміщень, твердих 

меблів, поверхонь апаратів, приладів, устаткування, санітарно-технічного 

обладнання, транспортних засобів розчинами засобу «Акватабс» в концентрації 

(за активним хлором) до 0,1% включно, способами протирання та замочування 

у присутності осіб, які не причетні до здійснення дезінфекційних заходів, без 

захисту органів дихання. 
 

4.5. Методи утилізації. Партії дезінфекційного засобу з вичерпаним 

терміном придатності та, некондиційний внаслідок порушення умов зберігання, 

засіб підлягає поверненню на підприємство виробника для переробки. 

Відпрацьовані робочі розчини в концентраціях (за активним хлором) до 0,1%  

включно зливають у каналізацію, розчини вищих концентрацій перед зливанням 

– розводять водою.  
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5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

ПРИ ОТРУЄННІ 
5.1.  Ознаки гострого отруєння. За умови порушення заходів безпеки при 

роботі із засобом можливе подразнення слизових оболонок очей (різь, 

сльозотеча) та органів дихання (дере в горлі, кашель, часте дихання, виділення з 

носа), почервоніння та свербіж шкіри, може бути головний біль. 

5.2. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні 

засобом. При появі перших ознак отруєння необхідно вивести потерпілого з 

приміщення   на свіже повітря або в приміщення, яке добре провітрюється, 

прополоскати рот, горло, ніс, дати тепле пиття або молоко. 

5.3.  Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. Якщо засіб 

потрапив  у  очі,  їх   необхідно   негайно  добре  промити   проточною   водою 

протягом   10-15   хвилин,   після   чого   закапати   1-2   краплі   30%   розчину 

сульфацилу натрію. У разі необхідності звернутись до лікаря. 

5.4.  Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру. При 

випадковому забрудненні   шкіри розчином засобу "Акватабс", слід добре 

промити уражену ділянку проточною водою з милом. При попаданні засобу на 

робочий одяг, потрібно    його зняти, а ділянку шкіри під одягом ретельно 

промити проточною водою. 

5.5.  Заходи першої допомоги при попаданні засобу в шлунок. При 

попаданні засобу до шлунку необхідно дати випити потерпілому кілька склянок 

води,  потім  -   10-20  таблеток  активованого  вугілля.  У  разі   необхідності 

звернутись до лікаря. 

6. ПАКУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ 

6.1. Пакування  засобу. Засіб "Акватабс" випускають у вигляді таблеток, 

упакованих у блістери по 6 та 10 таблеток,  пластикові банки по 60, 300, 320 та 

1000 таблеток.  

6.2. Умови транспортування. Засіб транспортують будь-якими видами 

транспорту в оригінальній упаковці підприємства-виробника за правилами  

перевезення відповідної категорії вантажів, які діють на кожному виді 

транспорту і гарантують цілісність  засобу і тари. 

 

6.3.  Термін та умови зберігання. Термін зберігання засобу – в 

пластикових банках - 3  роки з дати виготовлення, в блістерах – 5 років  при 

температурі від -20 до +25
0
С в сухому приміщенні, що провітрюється.  Засіб та 

його робочі розчини не займисті, вибухобезпечні. Зберігати окремо від 

лікарських препаратів та місцях, недоступних для дітей. 

7. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ Й АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО ЗАСОБУ "АКВАТАБС" 

7.1. За показниками якості засіб "Акватабс" повинен відповідати вимогам і 

нормам, зазначеним у таблиці 7.  
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Таблиця 7.  Фізико-хімічні показники засобу «Акватабс» 

№ з/п Показник Значення для таблеток «АКВАТАБС» 

3,5 мг 17 мг 500 мг 1,67 г 8,68 г 

1. Зовнішній вигляд Таблетки білого кольору зі скошеними ребрами 

2. Середня маса таблеток 0,049+ 

0,01 

0,049+ 

0,01 

1,00+ 

0,05 

3,35 + 

0,15 

17,36+ 

0,86 

3. Час розпаду таблетки, 

хв., не більше  

2 2 5 7 9 

4. Масова доля  

активного хлору, мг 

2 10 300 1000 5000 

 

7.2. Методи визначення встановлених показників. 

7.2.1. Визначення зовнішнього вигляду і кольору засобу 

Зовнішній   вигляд   і   колір   засобу   визначають   візуально оглядом проби. 

7.2.2. Визначення проміжку часу, за який розкладається таблетка. 

Час, за який розкладається таблетка, визначають за ГФ СРСР XI вид. Випуск 2, 

с.156.   

7.2.3. Визначення середньої маси таблеток. 

Засоби виміру. Ваги лабораторні (технічні) 2 класу точності з найбільшою 

межею зважування 200г по ГОСТ 24104-88. 

Виконання виміру. 
Для визначення середньої маси таблеток зважують 10 таблеток, відібраних 

випадково. Середню масу таблеток (М) розраховують за формулою: 

М = m/n, 

де:    m - сумарна маса таблеток, г; n - кількість таблеток 

 

7.2.4.Визначення  масової частки активного хлору в засобі "Акватабс" 

Вимірювання маси активного хлору (при розчиненні 1 таблетки у воді) 

проводять методом йодометричного титрування на основі методики ГОСТ 

11086-76 

Обладнання і реактиви: 
Ваги лабораторні загального призначення 2-го класу точності з найбільшою 

масою зважування 200г за ГОСТ 24104-88. 

Ступка фаянсова з пестиком ча ГОСТ 9147-73.  

Бюретка 1-2-25-0,1 за ГОСТ 20292-74.  

Колба Кн-10250-29/32 ТС за ГОСТ 25336-82. 
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Циліндр 1 -50 або 3-50 за ГОСТ  1770-74. 

Кислота сірчана марки ч.д.а. за ГОСТ 61-75.  

Тіосульфат натрію 0,1 н. за ТУ 6-09-2540-72.  

Калій йодистий, водний розчин з масовою часткою 10,0 %.  

Крохмаль розчинний за ГОСТ  10163-76, водний розчин з масовою часткою 

0,5 %. 

Вода дистильована за ГОСТ 6709-72.  

 Проведення аналізу: 

а)  для аналізу 1 таблетку засобу "Акватабс" подрібнюють у ступці і ретельно 

перемішують, переносять у мірну колбу ємністю  250см
3
 з доведенням об'єму 

дистильованою водою до позначки, ретельно перемішують – розчин 1. 

б)  5см
3 

 розчину 1 переносять до конічної колби, додають 20 см
3 

дистильованої води, 10см
3 

йодистого калію і 10см
3
 сірчаної кислоти, колбу 

закривають кришкою і витримують в темному місці 10 хв.  

в)   через   10 хв.   йод,   який   виділився,   титрують      водним   розчином 

тіосульфату натрію до зміни забарвлення від коричневого до світло-жовтого, 

додають 1 см
3 

розчину крохмалю і продовжують титрування до повного 

зникнення забарвлення. 

Опрацювання результатів: 

Масову частку активного хлору (X) в г на 1 таблетку розраховують за 

формулою: 

 

Х= 0,003545 х V х  250 

a 

 

де V - об'єм розчину тіосульфату натрію (см
3
) концентрації точно С (1/2 

Na2S2O3 • 5H2O ), який витрачено на титрування, 

0,003545 - маса активного хлору, що відповідає 1 см
3
 розчину тіосульфату 

натрію концентрації точно С (1/2 Na2S2О3 • 5Н2О); 

а – об’єм розчину 1 для титрування, см
3
  

Результат вираховують за формулою з округленням до другого десяткового 

знаку.  

За результат аналізу приймають середнє арифметичне 2-х визначень, 

розбіжність між якими не повинна перевищувати допустиму розбіжність, яка 

дорівнює 0,05г., за довірчої імовірності 0,95. 

Масову частку активного хлору (Х) у відсотках обчислюють за формулою:               

Х = V х 0,003545 х 100 , 

b 
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де 0,003545 – маса активного хлору, що відповідає 1 см
3 

 розчину тіосульфату 

натрію концентрації точно   С(Na2S2O3 • 5H2O ) = 0,1 моль/1 дм
3 
(0,1М), г; 

V-об’єм розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування, 

концентрації точно  С(Na2S2O3 • 5H2O ) = 0,1 моль/1 дм
3 
(0,1М), г; 

b – об’єм робочого розчину засобу, взятий для титрування, см
3
. 

Результат обчислюють за формулою з округленням до третього десяткового 

знаку. 

За результат аналізу приймають середнє арифметичне 3-х визначень, 

абсолютне розходження між якими не повинно перевищувати припустиме 

розходження, що дорівнює 0,001%. Припустима відносна сумарна похибка 

результату аналізу + 10%, при вірогідності, якій можна довіряти, Р=0,95. 


