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Антисептичні та дезінфекційні засоби. 

3агальна характеристика протимiкробних засобiв 

Значну кiлькiсть захворювань людини спричинюють бактерiї, вiруси, гриби, 

спiрохети, а також деякi гельмiнти. Речовини, якi знешкоджують збудникiв у 

навколишньому середовищi або в органiзмi людини, називаються 

протимiкробними засобами. 

Фармакологiчний ефект речовин цieї групи - бактерiостатичний (здатнiсть 

припиняти рiст i размноження мiкроорганiзмiв) або бактерицидний 

(властивiсть знешкоджувати мiкроорганiзми). 

Протимiкробвi засоби подiпяють на двi групи: 

1. Антисептичнi i дезiнфекцiйнi засоби. 

Препарати, що не виявляють вибiркової протимiкробної дiї i мають значну 

токсичнiсть для людини. 

Антисептичнi (anti - проти; septicas - гниття) засоби здатнi призвести до 

загибелi або припинити рiст i розвиток мiкроорганiзмiв на поверхнi тiла 

людини (шкiрi чи слизових оболонках). 

Дезiнфекцiйнi (des - заперечення; infecere - заражувати) засоби 

звешкоджують патогеннi мiкроорганiзми в навколишньому середовищi. Їх 

застосовують для оброблення примiщень, бiлизни, посуду, медичних 

iнструментiв, апаратури, предметiв догляду за хворими. 

Хiмiотерапевтичнi препарати. 

Препарати, що справляють вибiркову протимiкробву дiю, виявляють значний 

спектр терапевтичної дiї. Ix застосовують для лiкувавня i профiлактики 

iнфекцiйних захворювань. 

 

Вимоги до антисептичних та дезiнфекцiйних засобiв 

• висока протимiкробна активнiсть; 

• широкий спектр протимiкробної дії; 

• добра розчиннiсть i достатня поверхнева активнiсть; 

• хiмiчна стiйкiсть i активнiсть за наявностi рiдин органiзму та продуктiв 

тканинного розпаду; 



• не спричиняти мiсцевої подразнювальної дії; 

• не зумовлювати корозії медичних iнструментiв; 

• не бути шкiдливими для макроорганiзму. 

 

Антисептичнi та дезiнфекцiйнi засоби неорганiчної природи 

Галогеновмiснi сполуки 

До галогеновмiсних сполук належать сполуки хлору (хлорне вапно, хлорамiн 

Б, хлоргексидину бiглюконат тощо), сполуки йоду (розчин йоду спиртовий, 

розчин Люголя, йодинол тощо). Вони виявляють бактерицидну дiю. Механiэм 

дії денатурують бiлки в мiкробних клiтинах. 

Хлорне вапно - бiлий порошок, що мiстить 25 % вiльного хлору. Зберiгають у 

сухому прохолодному мiсцi. Виявляє дезiнфекцiйну та дезодорацiйну дiю. 

Хлорамiи Б - порошок бiлого або жовтуватого кольору, що мiстить 25-29 % 

активного хлору. Хлор має антисептичнi i дезодорацiйиi властивостi. 

Застосовують для оброблення предметiв догляду за хворими, неметалевого 

iнструментарiю, а також для оброблення iнфiкованих ран. 

Хлоргексидину бiглюконат - ефективний антисептичний засiб. Бактерицидно 

впливає на грампозитивнi i грамнегативнi бактерії, а також на збудникiв 

венеричних хвороб: трепанем, гонококiв, трихомонад. Застосовують для 

оброблення операцiйного поля i рук хiрурга, знезараження хiрургiчного 

iнструментарiю, а також для промивання ран, сечового мiхура, лiкування 

опiкiв. 

5 % розчии йоду спиртовий використовують для оброблення операцiйноrо 

поля та рук хiрурга перед операцiйним втручанням, а також краiв ран. Йод 

виявляе мiсцеву подразливу дiю та може всмоктуватись у кров i чинити 

резорбтивну дiю. 

Розчии  Люголя -   препарат,  що мiстить йод (1 частина йоду, 2 частини калiю 

йодиду i 17 частив води). Застосовують як антисептик для змащування 

слизової оболонки глотки i гортанi. 

Йодонат - це комбiнований препарат, що мiстить 4,5 % йоду. Застосовують 

для оброблення операцiйиого поля. 

 

 



Окисники 

До окисникiв належать гiдрогену пероксид, калiю перманганат, бензол, 

пероксид, якi виявляють антисептичну i дезодорацiйну дiю.  

Розчин водного пероксиду - безбарвна прозора рiдина без запаху, що 

мiстить 3 % гiдрогену пероксид. Швидко руйнуеться пiд дiєю свiтла, пiд час 

нагрiвання, у разi контакту з основами, органiчними сполуками й металами, 

видiляючи кисень, який має незначну протимiкробну активнiсть, але при 

цьому вiдбуваеться механiчне очищения ран, виразок, порожнин вiд гною, 

слизу, згусткiв кровi, мiкроорганiзмiв. Також виявляе здатнiсть зупиняти 

кровотечу (сприяе перетворенню фiбриногену на фiбрин). Застосовують цей 

розчин як дезiнфекцiйний i дезодорацiйний засiб для промивань та по 

лоскань при стоматитi, ангiнi, для оброблення та лiкування гнiйних ран, 

зупинки носової кровотечi. Для стерилiзаци медичних інструментiв 

використовують 6 % розчин гiдрогену пероксиду. 

Калiю перманганат - темно-фiолетовi кристали або дрiбний порошок з 

металевим полиском, розчинний у водi. Препарат має здатнiсть у присутностi 

органiчних речовин видiляти атомарний кисень, який забезпечуе 

протимiкробний i дезодорацiйний ефект. Мiсцева дiя на шкiру i слизовi 

оболонки залежить вiд концентрації за низьких концентрацiй проявляє 

в'яжучу дiю, а за високих - подразливу i припiкальну. Застосовують розчин 

калiю перманганату для полоскань, спринцювань, промивання ран, шлунка 

при отруеннi морфiном та iншими легко окиснювальними отрутами. Як 

антисептичний та в'яжучий засiб застосовують при опiках. 

Кислоти й основи 

Органiчнi та неорганiчнi кислоти виявляють дезiнфекцiйну дiю, яка залежить 

вiд ступеня дисоцiацii (розщеплення на йони). Кислоти й основи проникають 

у мiкробнi клiтини i спричинюють денатурацiю бiлкiв, що зумовлює їхню 

загибель. До них належать кислота борна та розчин амiаку, натрiю 

тетраборат (бура). 

Кислота борна - бiлий порошок, розчинний у водi та спиртi. Через наявнiсть 

побiчних ефектiв використовують обмежено дорослим призначають воднi 

розчини для промивань при кон'юнктивiтi, дерматитi, а спиртовi розчини - 

при отитi, пiодермii, екземi. 

  

 



Натрiю тетраборат (бура, боракс) - виявляє протимiкробну i протизапальну 

дiю. Призначають для полоскания порожнини рота при ангiнi, фарингiтi, 

тонзилiтi, а також у гiнекології для лiкування вагiнiту. 

Солi важких металiв 

До солей важких металiв належать ртутi дихлорид, срiбла нiтрат, протаргол, 

цинку сульфат. Препарати виявляють як протимiкробну, так i мiсцеву дiю на 

тканини. Мiсцева дiя солей важких металiв залежить вiд концентрацiї - 

в'яжуча, подразлива та припiкальна. В'яжуча дiя пов'язана зi здатнiстю йонiв 

металiв утворювати альбумiнати. За пiдвищення концентрацiї розчинiв солi 

металiв справляють подразливу i припiкальну дiю. 

Ртутi дихлорид (сулема) -   порошок бiлого кольору, розчинний у водi та 

спирту. Є активним дезiнфекцiйним засобом, але дуже токсичним. 

Застосовують для дезiнфекцiї бiлизни, одягу, предметiв догляду за хворими. 

Срiбла нiтрат (ляпiс) - безбарвнi кристали у виглядi пластинок. Пiд дiею свiтла 

препарат темнiшає. У невисоких концентрацiях виявляє в'яжучий та 

протизапальний ефект, у високих - припiкальний. Використовують для 

зовнiшнього застосування при ерозiях, трiщинах, виразках, надмiрних 

грануляцiях, для оброблення слизових оболонок гортанi, пiхви, 

сечовипускального каналу, а також при гострому кон'юнктивiтi. 

Протаргол - порошок коричневого  кольору,  що мiстить  7,8- 8,3 % срiбла. 

Виявляе в'яжучу, антисептичну та  протизапальну дiю. Застосовують для 

змащування слизових оболонок верхнiх дихальних шляхiв, промивання 

сечових  шляхiв i сечового мiхура, в офтальмологiї - при кон'юнктивiтi, 

бленореї. На сьогоднi широкого застосування не має. 

Цинку сульфат - безбарвний порошок, виявляє антисептичну та в'яжучу дiю. 

Застосовують при кон'юнктивiтi, ларингiтi, для спринцювань при уретритi i 

вагiнiтi. 

Автисептичнi та дезiнфекцiйнi засоби органiчної природи 

До цiєї групи входить феноли, барвинки, нiтрофурани, альдегiди та спирти, 

дьогтi та смоли, а також детергенти. 

Феноли 

До них належать фенол чистий (кислота карболова), березовий дьоготь, мазь 

Вишневського, мазь Вiлькiнсона, резорции. Вони виявляють дезiифекцiйну та 

антисептичну дiю. 



  

  Протимiкробнi та протипаразитарнi засоби 

 

Фенол (кислота карболова) - безбарвна рiдина, яка маэ своэрiдний запах. 

Виявляэ бактерицидну i мiсцеву подразливу дiю. Розчини фенолу 

використовують для дезiифекції iнструментiв, предметiв догляду за хворями, 

меблiв, екскрементiв, мокротиння. 

Резорцин - менш токсичний, нiж фенол. Виявляе протимiкробну i 

протимiкозну дiю, менше подразнює тканини. У низьких (2 %) концентрацiях 

дiє кератопластично, а у високих (20 %)- кератолiтично. Застосовують у 

дерматологiї: для лiкування екземи, себореї, дерматомiкозiв. 

Трикрезол - менш токсичний i виявляе бiльшу протимiкробну активнiсть, нiж 

фенол, менше подразнює тканини. Застосовують у водних розчинах як 

дезiифекцiйний засiб замiсть фенолу. 

Березовий дьоготь - рiдина чорного кольору, що мае своєрiдний запах. 

Одержують методом cyxoї перегонки берези. Чинить антисептичну (оскiльки 

мiстить фенол) та мiсцеву подразливу i кератолiтичну, а також iнсектицидну 

дiю (на членистоногих). Призначають при паразитарних захворюваннях шкiри 

(короста, лишай) та для лiкування iнфiкованих ран. 

Лiнiмент бальзамiчний за Вишневським (мазь Вишневського) є комбiнованим 

препаратом. До його складу входять дьоготь i ксероформ по 3 г та олiя 

рицивова (до 100 мл). Застосовують для лiкування ран. 

Дьогтi i смоли 

Дьогтi i смоли виявляють бактерiостатичну та бактерицидну дiю завдяки 

впливу комплексу бiологiчно активних речовин на мiкробну клiтину. 

Iхтiол - продукт перегонки сланцiв  (останкiв  стародавнiх риб). Це 

сироподiбна речовина чорного кольору, розчиина у водi та глiцеринi, має 

своєрiдний запах. Виявляє антисептичну  (мiстить 15 % сiрки, яка дiє 

бактерицидно) та протизапальну дiю. Використосовують для зовнiшнього 

застосування у формi мазi - для лiкування опiкiв, екземи, лишаїв, бешихи, 

фурункульозу та у формi супозиторiїв - для лiкування запальних процесiв 

органiв малого таза. 

Вiнiзоль - це комбiнований   препарат,   що  мiстить вiнiлiн. 

Сприяє очищенню рани вiд гною, стимулює  регенерацiю  тканин 



  

 

та їхню епiтелiзацiю; виявляе протизапальну та протимiкробну дiю. 

Застосовують при опiках, трофiчних виразках i ранах, що погано загоюються. 

Барвники 

До групи барвникiв належать брильянтовий зелений, метиленовий синiй та 

єтакридину лактат. До антисептикiв цiєї групи особливо чутливi 

грампозитивнi мiкроорганiзми i коки. 

Брильянтовий зелевий - це порошок золотисто-зеленого кольору, що погано 

розчивяеться у водi i спиртi. Виявляє високу протимiкробну активнiсть. Воднi 

та спиртовi розчини брильянтового зеленого використовують при пiодерміті, 

блефаритi, невеликих ушкодженнях шкiри, а також для оброблення 

операцiйного поля. 

Метиленовий синiй - порошок темно-зеленого кольору. Застосовують 

спиртовi розчини як антисептичний засiб при опiках, пiодерміті; при циститi 

та уретритi промивають порожнини водним розчином. Розчини 

метиленового синього вводять у вену як антидот при отруєннях цiанiдами, 

чадним газом та сiрководнем. 

Похiднi нiтрофурану 

Похiднi нiтрофурану виявляють виражену протимiкробну дiю i э вiдносно 

малотоксичними для людини. Використовують як хiмiотерапевтичнi засоби й 

антисептики. 

Фурацилiн (нiтрофурал) - порошок жовтого кольору, гiркий на смак. 

Малорозчинний у водi та спирту. До нього чутливi грампозитивнi та 

грамнегативнi бактерії. Не справляє мiсцевої подразливої дії i сприяє процесу 

загоєння ран. Застосовують у формi розчинiв при пролежнях i виразках, 

опiках, для полоскания ротовоi порожнини i горла при стоматитi та ангiнi, для 

лiкування кон'юнктивiту. Препарат iнодi призначають всередину для 

лiкування гострого бактерiального шигельозу. 

Фурапласт - це комбiновавий препарат, що мiститъ фурацилiн. Пригнiчує рiст 

i розмноження грампозитивних i грамнегативних мiкрооргавiзмiв. При 

навесеннi на рану утворює тонку плiвку, яка зберiгаетъся 1-3 доби i сприяє 

загоєнню рани. Використовують для зовнiшнього застосування при лiкуваннi 

саден, подряпин, трiщин, порiзiв та iнших мiкротравм. 



Фурагiн  - бiльш активний i менш токсичвий, нiж фурацилiн. Призначаютъ 

всередину для лiкувавня пiєлонефриту, циститу, уретриту, пiсля операцiй в 

урологи, акушерствi i гiнекологii . Використовуютъ для зовнiшнього 

застосувавня на iзотонiчному розчинi натрiю хлориду для лiкування гнiйних 

ран, виразок, опiкiв, для спринцювань; в офтальмологii -  для  лiкування 

кон'юнктивiту, кератиту. 

Альдегiди i спирти 

До них належать розчин формальдегiду (формалiн), лiзоформ, спирт 

етиловий. Препарати цiєї групи маютъ антисептичнi та дезiнфекцiйнi 

властивостi. Механiзм дiї зумовлюютъ дегiдратацiю (зневоднення) бiлкiв 

клiтинної мембрани i загибель мiкроорганiзмiв . 

Лiзоформ - комбiнований препарат, що мiститъ формалiн. Виявляє 

протимiкробну i дезодоруючу дiю. Використовуютъ для зовнiшнього 

застосування для спринцювань при вагiнiтi, а також для дезiнфекцii рук i 

примiщень. 

Спирт етиловий - рiдина, що має своєрiдний запах та смак. Бактерицидна дiя 

проявляетъся при 20 % концентрацii. Крiм протимiкробної спирт етиловий 

виявляе також подразливу (у низьких концентрацiях) та в'яжучу (у високих 

концентрацiях) дiю. 

Мiсцево етиловий спирт застосовуютъ у таких концентрацiях: 

• 40 % - для компресiв; 

• 70 % - для обробленвя шкiри пацiента, рук xipypra, операцiйного поля 

та дезiнфекцii iнструментiв перед манiпуляцiями; 

• 95-96 % - для лiкування опiкiв та дезiнфекцii медичних iн струментiв. 

Детергенти 

Детергенти - це речовини, що здатнi знижувати поверхневу активнiсть, 

виявляють очисну i протимiкробну дiю. Протимiкробна дiя полягає в тому, що 

детергенти змiнюють проникнiсть цитолеми мiкробних клiтин i спричинюють 

розпад бактерiальних клiтин. До них належать зелене мило, церигель, етонiй, 

декаметоксин (септефрил), мiрамiстин. 

Зелене мило - зеленкувата маса зi слабким запахом. Легко розчиняеться у 

водi та спирту. Це авiонний детергент. Застосовують для очищення шкiри. 

Церигель - катiонний детергент. Густа рiдина iз запахом спирту. Добре 

розчинна у спирту та eфipi. Виявляє дезiнфекцiйну дiю. Застосовують для 



оброблення рук медичного персоналу пiд час пiдготовки до хiрургічних 

втручань. 

Етонiй виявляє бактерiостатичну i бактерицидну дiю щодо стрептокока, 

стафiлокока та iнших мiкроорганiзмiв. Призначають при трофiчних гнiйних 

виразках прямої кишки та при iнших захворюваннях. 

Декаметоксин (септефрил) виявляє протимiкробну, протимiкозну дiю, 

стимулює загоєння ран. Застосовують для лiкування гвiйних i мiкозних 

захворювань шкiри, при ураженнi слизової оболонки ротової порожнини 

(стоматит, гiнгiвiт , пародонтоз), кон'юнктивiтi , отитi, а також призначають  

 

Сучаснi аитисептичнi та дезiнфекцiйнi засоби 

У наш час сильним дезiнфектантом i стерилiзуючим агентом є надоцтова 

кислота . lз сполук йоду широке застосування мають йодоформ (йодопiрон, 

йодонат). За кордоном композицii на основi гiдpoгeнy пероксиду у твердiй i 

рiдких формах широко використовують завдяки високiй ефективностi, 

широкому спектру дiї, екологiчнiй безпецi та зручному застосуванню.  

Останнiми роками в Українi випускають новi дезiнфекцiйнi препарати на 

основi орrанiчних сполук хлору (ДП-2, хлорцин, сульфохлорантин), а також 

засоби на основi амфолiтної ПАР (поверхнево активної речовини) - катамiн 

АБ i полiсепт. 

Наказами МОЗ України дозволено застосування таких антисептичних i 

дезiнфекцiйних засобiв: 

• корзолекс плюс, корзолекс екстра, дисмозон пур (для дезiнфекцiї i 

передстерилiзацiйного очищення виробiв медичного призначення); 

• бациллоцид расант (спецiальний препарат для швидкої дезiнфекцiї у 

зонах особливої iнфекцiйної небезпеки); 

• кутасепт Ф (для перед- та пiсляоперацiйної обробки шкiри та швiв, 

антисептичного знезараження шкiри перед iн'екцiями, гiгiенiчної та 

хiрургiчної обробки шкiри рук); 

• стериллiум, бактолiн базiк (для гiгiєнiчнoї та хiрургiчної анти 

септичної обробки шкiри рук). 

 


