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1. Актуальність теми: 
Лікарські засоби, які мають протимікробні властивості, поділяються на дві групи. Перша 
група: засоби, які згубно впливають на мікроорганізми і які не характеризуються вибірковістю 
дії. До них належать антисептики і дезінфікуючі речовини. Друга група речовин містить 
протимікробні засоби вибіркової дії, що належать до хіміотерапевтичних засобів. 
Антисептики застосовуються для знищення мікроорганізмів на зовнішніх оболонках 
макроорганізму (шкіра, слизисті, порожнини, рани). Дезінфікуючі засоби використовуються 
для знищення мікроорганізмів в навколишньому середовищі (обробка інструментарію, 
предметів догляду за хворими, посуду і ін.). Провести чітку грань між антисептиками і 
дезінфікуючими достатньо складно, оскільки багато антисептиків за певних умов 
застосовуються як дезінфікуючі. 
 
2. Навчальні цілі: 

Знати як 
 Класифікувати дезінфікуючи та антисептични засобі за основними групами, 

пояснювати механізми дії. 
 Проаналізувати фармакологічну характеристику основних груп з дезінфікуючих та 

антисептичних засобів.  
 Інтерпретувати показання до застосування дезінфікуючих та антисептичних засобів 

відповідно знань фармакодинаміки. 
 Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосуванні основних груп з 

дезінфікуючих та антисептичних засобів. 
 Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні кислотами, лугами, 

сполуками важких металів та фенолом. Розуміти можливість застосування антидотів у 
кожному конкретному випадку.  

 Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів при застосуванні 
дезінфікуючих та антисептичних засобів з метою їх запобігання. 

 Вміти виписувати рецепти та розв’язувати фармакотерапевтичні задачі на 
антисептичні та дезінфікуючі лікарські засоби.  
Вміти:  

 Виписати та проаналізувати рецепти на антисептичні та дезінфікуючі лікарські 
засоби.. 

 
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 
 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Латинська мова  
 
 

Розділ “Фармакологічна термінологія та 
рецептура” 
Володіти навичками виписування рецептів. 

2. Мікробіологія   Підбирати необхідний препарат, виходячи з 
особливостей будови вірусів, бактерій, 
найпростіших. 

3. Загальна хірургія 
 

Мати поняття про антисептику та 
дезінфекцію. Підбирати необхідний 
дезінфікуючий та антисептичний засіб. 

   



4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.  
 

4.1. Перелік препаратів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття 
 

№ Назва препарата Форма випуску Спосіб використання 

Окисники  

Розчин перекису водню 
розведений  

Solutio Hydrogenii peroxyda 
diluta 

Офіц. розчин(3%) Для зовнішнього 
застосування 

Для полоскання 1 стол. Ложка 
на 200 мл води 

Калію перманганат 

Kalii permanganas 

 

Порошок 

0,01-0,1-0,5-2-5% розчини 

Для промивань та полоскань 

Галогенвмісні сполуки 

Хлорамін 

Сhloraminum 

Порошок 

0,5 – 2,5% розчини 

Для дезінфекції рук 

Solutio Iodum spirituosae Амп. 5% 1 мл 

Флак. 10 мл і 15 мл 

Для обробки шкіри 

Ioddicerinum Офіцин. Розчин 25 мл Для обробки шкіри 

Кислоти і луги 

Acidum boricum Порошок  

2 – 4% розчини 

5 – 10% мазь 

Для полоскань та 
змащування шкіри 

Acidum salicylicum Порошок 

1 – 10% мазь, паста, 
присипка 

 

Зовнішньо: 1 – 2% - 
кератопластична дія 

3 – 10% - кератолітична дія 

Нітрофурани 

Фурацилін 

Furacillinum 

Табл. 0,1 г для прийому 
всередину 

Табл. 0,02 г для 
виготовлення розчинів 

Мазь 0,2% 

Всередину по 0,1 г 3 рази на 
день 

Для обробки ран 

Фуразолідон 
Furasolidonum 

Табл. 0,05 і 0,1 г 

1 – 2% водний, спиртовий 
розчин 

Всередиу по 0,1 г 2 рази на 
день 



Солі важких металів 

Жовта ртутна мазь 

Unguentum Hydrargyri oxydi 
flavum 

Офіц. Мазь (20%) Очна мазь 

Argenti nitras 1-2-0,05% розчин Очні краплі 

Cupri sulfas Порошок 

0,25% – 1% розчин 

Очні краплі 

1% для обробки шкіри 

Zinci sulfas 0,25 – 0,5% розчин Очні краплі 

Антидоти солей важких металів 

 

Unithiolum 

  

Natrii thiosulfas   

Барвники 

Брильянтовий зелений 

Viride nitens 

Флак. 15 и 20 мл Для обробки шкіри 

Етакридину лактат 

Aethacridini lactas 

Мазь 3% 

0,1% спиртовий розчин 

Для обробки шкіри 

Метиленовий синій 
Methylenum coeruleum 

Амп. 1% 20 мл і 50 мл 

1% раствор 

Вводити по 50 мл 

Для обробки шкіри 

Детергенти 

Церигель 

Cerigelum 

Флак. 400 мл Для обробки шкіри 

Етоній 
Aethonium 

Розчин 0,02 – 1% 

Мазь 0,5 – 2 % 

Паста 7% 

Для обробки шкіри 

Для пломбування каналів 
зуба 

Хлоргексидин 
Chlorhexidinum 

Розчин 0,05% 100 мл Для полоскання рота 

Антисептики аліфатичного ряду 

Етиловий спирт 
Spiritus aethylicus 

70 – 96%рументів Для обробки шкіри та інст 

 

 

 



Класифікація антисептичних та дезінфікуючих засобів.  

 
I. Неорганічні сполуки: 
1.1. Галогеновмісні сполуки. 
1.2. Окислювачі. 
1.3. Кислоти та основи. 
1.4. Сполуки важких металів. 
II. Органічні сполуки: 
2.1. Група фенолу. 
2.2. Група формальдегіду. 
2.3. Барвники. 
2.4. Група спиртів. 
2.5. Похідні нітрофурану. 
2.6. Катіонні детергенти. 
III. Антибіотики для зовнішнього застосування – граміцидин, мікроцид, мупіроцин 
(бактробін). 
IV. Препарати різних хімічних груп (гівалекс та ін.). 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. Поняття про антисептику та дезінфекцію. Історія застосування антисептичних та 
дезінфекційних засобів, їх класифікація. Умови, що визначають протимікробну активність 
даної групи препаратів. 

2. Основні властивості антисептичних та дезінфікуючих засобів. 

3. Фармакологічні властивості і механізм дії окисників. Показання до застосування. 

4. Бактеріостатична, бактерицидна і протипаразитарна дія сполук хлору та йоду. Механізм 
дії. Застосування в медичній практиці. 

5. Місцева дія солей важких металів (в’яжучий, подразнюючий, припікаючий ефекти). 
Механізм протимікробної дії. Умови, що визначають протимікробну активність. Особливості 
застосування солей ртуті, срібла, цинку, міді. 

6. Характеристика резорбтивної дії солей важких металів. Отруєння, заходи допомоги. 
Принципи антидотної терапії (унітіол, натрію тіосульфат). 

7. Кислоти і луги, їх антисептичні властивості. Застосування в якості антисептиків. 

8. Похідні нітрофурану, спектр і механізм їх антимікробної дії. Показання до застосування. 

9. Аніонні й катіонні детергенти. Антимікробні і миючі властивості. Застосування в клінічній 
практиці. 

10. Особливості дії та застосування барвників. Їх антимікробні та протимікозної властивості. 

11. Група спиртів і формальдегіду. Механізм дії антисептиків аліфатичного ряду. 
Застосування в медичній практиці. Клінічна картина гострого отруєння формальдегідом, 
заходи допомоги. 

12. Особливості місцевої і резорбтивної дії антисептиків ароматичного ряду. Застосування. 
Клінічна картина гострого отруєння фенолом, заходи допомоги. 



4.4.1. Виписати рецепти: 

1. Хлоргексидин (Хлоргексидину біглюконат) у флаконах 

2. Йод (Розчин йоду спиртовий) у флаконах 

3. Калію перманганат в розчині для промивання шлунку. 

4. Етанол (Спирт етиловий) для обробки рук і дезінфекції інструментів. 

5. Йоддицерин у флаконах. 

6. Перекис водню (Розчин перекису водню) для обробки ран у флаконах. 

7. Діамантовий зелений у флаконах 

8. Дімеркапрол (Унітіол) в ампулах 
 

4.4.2. Заповнити таблицю  

 

№ 
п/п 

Препарат Фармакологічна група Показання до 
призначення 

1. Хлоргексидину біглюконат   

2. Розчин йоду спиртовий.   

3. Калію перманганат   

4. Спирт етиловий   

5. Йоддицерин   

6. Розчин перекису водню   

7. Діамантовий зелений   

8. Унітіол   

 

4.4.3. Вирішити тестові завдання  
Перевірте свої теоретичні знання: 

 
1. Визначити правильні 
твердження: «Антисептичні засоби 
здатні»: 

1. Вибірково діяти на мікроорганізми в 
навколишньому середовищі 

2. Викликати загибель мікроорганізмів 
3. Припиняти ріст і розвиток 

мікроорганізмів 
4. Стимулювати ріст і розвиток 

мікроорганізмів 
5. Діяти виключно на певні  збудників 

захворювань 

 
2. Визначити правильні твердження: 

«Антисептичні засоби»: 
1. Це протимікробні хіміотерапевтичні засоби 
2. Речовини, які вибірково діють тільки на 

певних збудників захворювань 
3. Застосовують для знезаражування шкіри, 

слизових оболонок, ран. 
4. Діють на мікроорганізми, що 

перебувають в навколишньому 
середовищі 

http://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_innid=1702


5. Здатні викликати загибель 
мікроорганізмів середовища і тих що 
перебувають на поверхні тіла людини 

 
3. Визначити правильні твердження: 

«Дезінфікуючі засоби»: 
1. Вибірково діють на певні види збудників  

захворювань 
2. Застосовують для впливу на 

мікроорганізми, що перебувають в 
навколишньому середовищі 

3. Затримують ріст і розвиток 
мікроорганізмів та мають здатність 
викликати їх загибель в середовищі, що 
оточує хворого 

4. Активність протимікробної дії не залежить 
від концентрації дезінфікуючого засобу 

5. Застосовують виключно для профілактики 
інфекційних захворювань 

 
4. Визначити правильні твердження: 

«Дезінфікуючі                                                                                      
засоби»: 

1. Застосовують для впливу на 
мікроорганізми, що знаходяться у 
виділеннях інфекційних хворих 

2. Припиняють ріст і розвиток 
мікроорганізмів, що оточують хворого 

3. Застосовують для    знезаражування 
мікроорганізмів, що перебувають виключно 
на поверхні тіла хворого 

4. Мають вибіркову дію на певні збудники 
мікроорганізмів, що перебувають в 
організмі людини 

5. Проявляють специфічний механізм дії – 
пригнічення певних ферментативних 
реакцій мікроорганізмів 

 
5. Активність протимікробної дії 

залежить від: 
1. Концентрації протимікробного засобу 
2. Тривалості дії (експозиції) 

протимікробного засобу 
3. Здатності рівномірно розподілятись по 

органам і тканинам хворого 
4. Локалізації патологічного процесу у хворого 

 

6. Активність протимікробної дії 
залежить від: 

1. Здатності впливати на імунну систему 
2. Розчинності виключно в спирті етиловом  
3. Наявності органічних речовин і лугів 
4. Чутливості збудника 
5. Наявності фосфодіестерази в тканинах 
 
7. Антисептики і дезінфікуючі засоби 
повинні мати: 

1. Вузький спектр дії 
2. Широкий спектр дії 
3. Швидко діяти в кислому і лужному 

середовищі 
4. Низьку поверхневу активність 
5. Резорбтивну дію – абсорбуватись у кров 
 

8. Антисептики і дезінфікуючі засоби 
повинні: 

1. Бути активними при наявності рідин 
організму 

2. Бути активними при наявності продуктів 
тканинного розпаду 

3. Бути хімічно нестійкими 
4. Діяти на макроорганізм 
5. Добре розчинятись і мати достатню 

поверхневу активність 
 

9. Визначити антисептики із групи 
окисників: 

1. Хлорамін 
2. Перекис водню 
3. Хлоргексидин 
4. Етоній 
5. Калію перманганат 
6. Йоддицерин 
 

10. Визначити антисептики із групи 
галогенів: 

1. Хлорамін 
2. Перекис водню 
3. Хлоргексидин 
4. Етоній 
5. Калію перманганат 
6. Йоддицерин 
 

11. Визначити антисептики з групи 
галогенів: 



1. Перекис водню 
2. Хлорамін 
3. Розчин Люголя 
4. Етоній 
5. Калію перманганат 
6. Розчин йоду спиртовий 
 

12. Визначити антисептики з групи 
альдегідів: 

1. Спирт етиловий 
2. Перекис водню 
3. Формальдегід 
4. Етоній 
5. Калію перманганат 
6. Йоддицерин 
 

13. Визначити антисептики 
аліфатичного ряду: 

1. Похідні нітрофуранів 
2. Дьоготь березовий 
3. Альдегіди 
4. Препарати кислот 
5. Спирт етиловий 

 
14. Визначити антисептики 

аліфатичного ряду: 
1. Детергенти 
2. Барвники 
3. Етоній, церигель 
4. Хлоргексидин, йодонат 
5. Формальдегід  
 

15. Визначити антисептики 
ароматичного ряду: 

1. Формальдегід 
2. Дьоготь березовий 
3. Фенол 
4. Фуразолідон 
5. Новоіманін  
 

16. Визначити антисептики 
ароматичного ряду: 

1. Хлоргексидин  
2. Бриліантовий  зелений 
3. Метиленовий синій 
4. Калію перманганат 
5. Протаргол 

 

 
17. Визначити антисептики-

антибіотики для зовнішнього 
застосування: 

1. Ліфузоль 
2. Новоіманін 
3. Граміцидин 
4. Хлорофіліпт 
5. Фурацилін 

 
18. Визначити антисептики з групи 

барвників: 
1. Спирт етиловий 
2. Бриліантовий зелений 
3. Етакридину лактат 
4. Етоній 
5. Калію перманганат 
6. Йоддицерин 
 

19. До неорганічних антисептиків і 
дезінфікуючих засобів відносять:  

1. Група фенолу 
2. Солі важких металів 
3. Новоіманін 
4. Хлогексидин 
5. Кислота саліцилова 

 
20. До неорганічних антисептиків і 

дезінфікуючих засобів відносять: 
1. Граміцидин 
2. Формальдегід 
3. Калію перманганат 
4. Формалін 
5. Йоддицерин  

 
21. Хлорамін 

1. Антисептик групи детергентів. 
2. Має протимікозну і дезодоруючу 

активність 
3. Містить активний хлор. 
4. Порушує структуру ліпідів мікробної 

клітини. 
5. Викликає денатурацію білків 
6. Спричиняє корозію металів. 
 

22. Хлорамін 
1. Антисептик аліфатичного ряду 
2. Галогенмістський препарат 



3. У розчинах застосовують для 
лікування інфікованих ран 
4. Є сильним окислювачем 
5. Порушує утворення вторинної 

структури білка 
 

23. Хлоргексидин 
1. Антисептик групи барвників. 
2. Галогенмісткий антисептик. 
3. Виявляє активність антисептиків-

детергентів. 
4. Блокує тіолові ферменти дихального 

ланцюгу бактерій. 
5. Застосовують для обробки 

операційного поля 
6. Випускається тільки в розчині для 

зовнішнього застосування. 
 
 

24. Хлоргексидину біглюконат 
1. Детергент 
2. Проявляє високу антисептичну 

активність 
3. Має високу резорбтивну здатність 
4. Застосовують для дезінфекції ран і 

опіків 
5. Використовують для швидкої 

стерилізації інструментів 
 

25. Розчин йоду спиртовий виявляє 
наступну дію: 

1. Протимікробну 
2. Протиблювотну. 
3. В’яжучу. 
4. Протигрибкову. 
5. Депігментуючу. 
6. Дезодоруючу. 
 

26. Препарати йоду: 
1. Денатурують білок і викликають 

бактерицидну і фунгіцидну дію 
2. Проявляють подразнювальну, 

відволікаючу дію 
3. Мають вузький спектр дії 
4. Протипоказані при гнійних ранах, опіках, 

обмороженнях 
5. Мають широкий спектр 

протимікробної, фунгіцидної дії 

 
27. Йоддицерин. 

1. Антисептичний засіб групи окисників. 
2. Антисептичний засіб групи барвників. 
3. Галогенмістський антисептичний засіб. 
4. Викликає денатурацію білка 
5. Застосовується в краплях всередину для 

лікування гіпотиреозу. 
6. Має виражену подразнюючу дію. 
 

28. Йоддицерин: 
1. Препарат для зовнішнього застосування 
2. Має вузький спектр дії 
3. До складу входить : йод, димексид, 

гліцерин 
4. Швидко проникає крізь мембрани 
5. Застосовують парентерально при 

інфекційних захворюваннях 
 

29. Калію перманганат: 
1. В низьких концентраціях діє як в’яжучий 

засіб 
2. В низьких концентраціях діє як 

подразнювальний засіб 
3. Є сильнішим окисником порівняно з 

водню пероксидом 
4. Є препаратом аліфатичного ряду 
5. Застосовують при отруєнні морфіном та 

іншими алкалоїдами 
 

30. Калію перманганат 
1. Антисептичний засіб групи окисників. 
2. Протимікробну активність виявляє 

внаслідок виділення атомарного кисню. 
3. Механічно очищує рани. 
4. Має кровоспинну активність 
5. Застосовують для обробки опіків 
6. Блокує тіолові ферменти мікроорганізмів 
 

31. Водню пероксид: 
1. Діє як подразнюючий, в’яжучий засіб 
2. Викликає утворення альбумінатів 
3. Окислюючи субстрат мікробної клітини 

викликає бактерицидну дію 
4. Призначають як дезінфікуючий і 

дезодоруючий засіб 



5. Каталазою розкладається з утворенням 
молекулярного і незначної кількості 
атомарного кисню 

6. Є сильнішим окисником в порівнянні з калію 
перманганатом 

 
32. Водню перокисд: 

1. Антисептичний засіб групи окисників. 
2. Порушує утилізацію кисню 

мікроорганізмами. 
3. Механічно очищує рани. 
4. Має кровоспинну активність 
5. Для обробки ран застосовують в 

концентрації 30% 
6. Блокує тіолові ферменти мікроорганізмів 
 

33. Фармакодинаміка солей важких  
металів складається з наступних 
ефектів: 

1. Протимікробний 
2. Анестезуючий 
3. В’яжучий 
4. Припікаючий 
5. Адсорбуючий 
6. Протиблювотний. 
 

34. Сполуки важких металів: 
1. Є сильними окисниками 
2. При взаємодії з білками відбувається їх 

денатурація  
3. Механізм протимікробної дії пов'язаний 

з блокадою активності ферментів, що 
мають тіолові групи 

4. Солі алюмінію мають в’яжучу, 
протизапальну та слабку протимікробну 
дію 

5. Є препаратами аліфатичного ряду 
35. Сполуки важких металів: 

1. Від щільності альбумінату залежить 
активність бактерицидної дії 

2. Є загально клітинними отрутами 
3. Механізм дії пов'язаний з блокадою 

каталази мікроорганізмів 
4. Щільний альбумінат глибоко проникає в 

середину клітини 
5. Не впливають на сульфгідрильни групи 

ферментів макроорганізму 
Сполуки важких металів: 

1. Препарати міді і заліза  впливають на 
кровотворення 

2. Пухкий альбумінат перешкоджає глибокому 
проникненню в тканини 

3. Препарати сполук вісмуту 
хіміотерапевтичну  дію 

4. Препарати солей алюмінію мають 
виражену протимікробну дію 

5. Щільний альбумінат перешкоджає 
глибокому проникненню йонів металу у 
тканини 

 
36. Сполуки важких металів: 

1. Препарати сполук срібла проявляють 
антисептичні властивості 

2. При утворенні пухкого альбумінату, 
сполуки металу викликають глибокі 
зміни  у клітинах 

3. Антидот солей важких металів унітіол 
4. Антидот солей важкий металів 

холестирамін 
5. Антидот солей важких металів коларгол 
 

37. Цинку оксид 
1. Не взаємодіє з білками 
2. Взаємодіє з білками 
3. Діє як адсорбент 
4. Зволожує шкіру 
5. Підсушує шкіру 
6. Має припікаючу дію 

 
38. Срібла нітрат 

1. Не взаємодіє з білками 
2. У слабкій концентрації проявляє в’яжучу 

і протизапальну дію 
3. У слабких концентраціях має подразнюючу, 

припікаючу дію 
4. Застосовують при ерозія, надлишкових 

грануляціях, запальних захворюваннях 
очей 

5. Має слабку протимікробну активність 
6. При отруєнні застосовують унітіол, 

натрію тіосульфат 
 

39. Фенол (кислота карболова) 
1. Порушує проникність оболонки мікробів 

в низьких концентраціях 
2. Помірна протимікробна активність 



3. В високих концентраціях денатурує 
білок цитоплазми мікроорганізмів  

4. Малотоксична речовина 
5. Протимікробна активність не 

знижується за наявності білка 
6. При наявності білка втрачається 

протимікробна активність 
  

40. Бриліантовий зелений 
1. Наявність органічних сполук не впливає на 

протимікробну активність 
2. Наявність органічних сполук зменшує 

протимікробну активність 
3. Висока активність відносно золотистого 

стафілококу 
4. Застосовують як дезінфікуючий засіб 
5. Застосовують для промивання порожнин, 

спринцювання, очних крапель 
 

41. Метиленовий синій 
1. Активний дезінфікуючий засіб 
2. Має окисно-відновні властивості 
3. Використовують при отруєнні морфіном і 

іншими алкалоїдами 
4. Використовують при отруєнні ціанідами, 

вуглецю оксидом 
5. Застосовують зовнішньо при опіках та 

гнійних ураженнях шкіри 
 

42. Кислота саліцилова: 

1. Викликає денатурацію білка. 
2. Змінює структуру фосфоліпідів клітинної 

оболонки бактерій. 
3. Застосовується для лікування опіків. 
4. Ефективний засіб для лікування мозолів 

та бородавок. 
5. Виявляє протигрибкову активність. 
6. При тривалому застосуванні викликає 

розвиток грибкових інфекцій. 
 

 
43. Гексаметилентетрамін 

1. Сполука ароматичного ряду 
2. Сполука неорганічної структури 
3. В кислому середовищі розкладається з 

утворенням формальдегіду 
4. Застосовують при інфекційних 

захворюваннях сечових шляхів 
5. Сполука аліфатичного ряду 
6. Діє в лужному середовищі 

 
44. Фармакодинаміка формальдегіда 

складається з наступних ефектів: 
1. Протимікробний. 
2. Анестезуючий. 
3. Дегідратуючий. 
4. Деодоруючий. 
5. Адсорбуючий. 
6. Протиблювотний. 

 
5. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 
 
5.1.Ознайомитися  із препаратами учбової колекції по темі, визначити їх приналежність 
до фармакологічної групи і показання до використання. 
 
5.2. Обгрунтувати вибір препарата, його лікарську форму, дозування, концентрацію, 
шлях введення і виписати рецепт: 
 
1. Препарати для обробки рук хірурга. 
2. Похідне нітрофурану для лікування гнійних ран, дизентерії. 
3. Дезінфікуючі засоби ароматичного ряду для обробки приміщень і предметів догляду за 
хворими. 
4. Препарати – детергенти. 
5. Антисептики з групи солей важких металів. 
6. Засоби, що застосовуються при отруєнні солями важких металів. 
7. Засоби для обробки операційного поля. 
8. Засоби з групи окисників для полоскання порожнини рота. 



9. Галогенсодержащіх сполук для дезінфекції білизни. 
10. Препарат з групи барвників для лікування піодермії. 
11. Засіб з групи окисників для обробки ран. 
 
6. Матеріали для самоконтролю:  
6.1. Завдання для самоконтролю: 
Заповніть таблицю 

№ п/п Препарат МЕХАНІЗМ ДІЇ 

1. Хлоргексидину біглюконат  

2. Розчин йоду спиртовий.  

3. Калію перманганат  

4. Спирт етиловий  

5. Йоддицерин  

6. Розчин перекису водню  

7. Діамантовий зелений  

8. Унітіол  

 
6.2. Задачі для самоконтролю 
 
1. Клінічні ознаки отруєння залежать від шляху введення. Вдихання парів речовини 
призводить до розвитку психомоторного збудження, сльозотечі, кашлю, задишки, 
бронхолярингиту та токсичної пневмонії. Симптоми отруєння при прийомі per os: печія і біль 
у роті, за грудиною і в надчеревній ділянці. Блювання з кров’ю, спрага. Ціаноз, 
непритомність, кома. Ознаки уражень нирок та печінки (олігурія, анурія, гематурія, 
жовтяниця). 
Визначити, який препарат викликав отруєння, заходи і засоби медикаментозної терапії. 
2. Симптоми отруєння: глибокі некротичні зміни слизової оболонки ротової порожнини, 
глотки, стравоходу, шлунка. Різкі болі в животі, утруднення при ковтанні, блювота, пронос. 
Можлива перфорація шлунка з подальшим перитонітом. Больовий шок. Явища алкалозу. 
Визначити, яка група хімічних речовин викликала отруєння, заходи і засоби медикаментозної 
терапії. 
3. Симптоми отруєння: опік слизових оболонок ротової порожнини, глотки, стравоходу і 
шлунку. Різкі болі в епігастральній ділянці, блювання з кров'ю, іноді пронос. Больовий шок. 
Спазм і набряк гортані. Набряк легенів. Явища ацидозу. Гемоліз, гематурія, альбумінурія, 
анурія. Токсичний гепатит. 
Визначити, яка група хімічних речовин викликала отруєння, заходи і засоби медикаментозної 
терапії. 
4. Отруєння розвивається внаслідок прийому всередину великої кількості рідини. Симптоми 
отруєння: після стадії ейфорії – сон та глибока кома. Можливі галюцинації, марення, судоми. 
Характерний специфічний запах з рота. Гіперемія обличчя, зниження температури тіла, 
пульс частий, слабкого наповнення, пригнічення серцевої діяльності. Блювання, 
ларингоспазм. Дихання сповільнене, можлива зупинка дихання, головним чином в результаті 
механічної асфіксії (аспірація блювотних масс). 
Визначити, яка речовина викликала отруєння, заходи і засоби медикаментозної терапії. 



6.3. Тести для самоконтролю: 
 

1. Медсестра за призначенням лікаря 
промила рану 3% розчином водню пероксиду. 
При цьому утворилося багато піни. На 
питання пацієнта про механізм дії даного 
явища медсестра не змогла дати вичерпну 
відповідь і звернулася за порадою до лікаря. 
Визначте правильну відповідь. 
A. *Утворення молекулярного кисню 
внаслідок ферментативного руйнування 
каталазою 
B. Утворення атомарного кисню при 
взаємодії пероксиду водню з тканинами 
організму 
C. Взаємодія пероксиду водню з 
фібринолізином з виділенням молекулярного 
кисню 
D. Дія пероксиду водню на тканини 
організму з виділенням атомарного кисню 
E. Зв’язуюча дія пероксиду водню 
 
2. Після екстракції зуба у хворого 
виникла кровотеча. Який препарат з групи 
антисептиків необхідно використати в цьому 
випадку? 
A. *Пероксид водню 
B. Діамантовий зелений 
C. Перманганат калію 
D. Розчин йоду спиртовий 
E. Етакридину лактат 
 
3. Хворому для промивання ран 
застосували антисептик, механізм дії якого 
пов’язаний з утворенням атомарного та 
молекулярного кисню. Назвіть цей препарат. 
A. *Пероксид водню 
B. Срібла нітрат 
C. Фурацилін 
D. Етоній 
E. Калію перманганат 
 
4. Для промивання гнійної рани застосували 

антисептик, який механічно очистив рану 
за рахунок піни, що утворилася. Препарат 
має дезодоруючу та відбілюючу дію. Який 
це засіб? 

A. *Пероксид водню 
B. Діамантовий зелений 
C. Розчин йоду спиртовий 
D. Етакридину лактат 
E. Калію перманганат 
 
5. Хворому для обробки опікової поверхні 

шкіри застосували антисептичний 
препарат з групи окисників, який має 
в’яжучу і припікаючу дію. Назвіть цей 
препарат.  

A. *Калію перманганат 
B. Кислота борна 

C. Хлоргексидин 
D. Натрію гідрокарбонат 
E. Фурацилін 
 
6. Для промивання шлунку хворому з 
харчовим отруєнням застосували антисептик з 
групи окисників, в’яжуча активність якого 
пов’язана з утворенням оксиду марганцю. 
Який це препарат? 
A. *Калію перманганат 
B. Етакридину лактат 
C. Фурацилін 
D. Срібла нітрат 
E. Діамантовий зелений 
 
7. При отруєнні морфіном хворому для 
інактивації алкалоїду застосували для 
промивання шлунка антисептик із групи 
окисників. Яким препаратом промивали 
шлунок? 
A. *Калію перманганат 
B. Танін 
C. Хлоргексидину біглюконат 
D. Фурацилін 
E. Хлорамін 
 
8. Жінці із запальним захворюванням 
жіночих статевих органів застосували для 
спринцювання препарат із групи антисептиків, 
механізм протимікробної дії якого пов’язаний з 
утворенням атомарного кисню та оксиду 
марганцю (ІІ) під впливом пероксидаз. Назвіть 
препарат. 
A. *Калію перманганат 
B. Пероксид водню 
C. Йоддицирин 
D. Фенол 
E. Фурацилін 
 
9. Хворому із стоматитом для 
полоскання ротової порожнини призначили 
0,1 % розчин калію перманганату. До якої 
фармакологічної групи відноситься цей 
препарат? 
A. *Антисептики-окисники 
B. Антисептики-галогени 
C. Антисептики-кислоти 
D. Антисептики-барвники 
E. Антисептики-детергенти 
 
10. Для лікування міозиту хвора декілька 
днів поспіль змазувала шкіру спиртовим 
розчином препарату з групи антисептиків. 
Стан пацієнтки покращився, але з’явилися 
висипи на шкірі, зуд та нежить. Яким 
препаратом лікувалась хвора? 
A. *Розчин йоду спиртовий 
B. Розчин калію перманганату 



C. Розчин фурациліну 
D. Розчин діамантового зеленого 
E. Розчин хлораміну 
 
11. З метою профілактики інфекційного 
ураження післяопераційну рану хворому 
обробили 5 % спиртовим розчином йоду. До 
якої фармакологічної групи відноситься цей 
препарат? 
A. *Антисептики-галогени 
B. Антисептики-окисники 
C. Антисептики-кислоти 
D. Антисептики-барвники 
E. Антисептики-детергенти 
 
12. Для обробки операційного поля лікар 
застосував 5% спиртовий розчин йоду. Який 
механізм антисептичної дії цього препарату? 
A. *Механізм дії обумовлений 
властивістю зневоднювати тканини і 
викликати денатурацію білка 
B. Денатурація білків внаслідок взаємодії 
з SH-групами 
C. Утворення альбумінатів 
D. Інгібуюча дія на ферменти 
(дегідрогенази) 
E. Взаємодія з аміногрупами білкових 
молекул мікроорганізмів 
 
13. Хворому для обробки шкіри при 
гнійному висипанні застосували препарат з 
групи галогенів. Назвіть цей препарат. 
A. *Розчин йоду спиртовий 
B. Розчин водню пероксиду 
C. Розчин етакридину лактат  
D. Розчин формальдегіду 
E. Розчин хлоргексидину 
 
14. Для дезінфекції рани хірург застосував 
лікарський засіб із групи галогенів з 
поверхнево-активними властивостями . 
Назвати цей препарат. 
A. *Хлоргексидину біглюконат 
B. Розчин діамантового зеленого 
C. Відвар кори дуба 
D. Розчин метиленового синього 
E. Розчин цинку сульфату 
 
 
15. Для полоскання ротової порожнини 
хворому призначили лікарський засіб із групи 
детергентів. Який препарат призначили 
хворому? 
A. *Етоній 
B. Етакридину лактат 
C. Пероксид водню 
D. Фурацилін 
E. Хлорамін 
 
16. Хвора тривалий час страждає на 
варикозне розширення вен нижніх кінцівок, яке 

ускладнилося розвитком трофічної виразки 
гомілки. Для лікування виразки хворій 
призначено антисептик із групи детергентів у 
вигляді мазі, використання якого прискорила 
епітелізацію поверхні. Вкажіть назву 
антисептика. 
A. *Етоній 
B. Етакридину лактат 
C. Фурацилін 
D. Калію перманганат 
E. Діамантовий зелений 
 
17. Для лікування запального 
захворювання очей застосували антисептик з 
групи солей важких металів. Визначіть цей 
препарат. 
A. *Срібла нітрат 
B. Пероксид водню 
C. Фурацилін 
D. Етоній 
E. Калію перманганат 
 
18. До приймального відділення надійшов 
чоловік, який отруївся препаратами миш’яку. 
Який антидот треба негайно ввести хворому? 
A. *Унітіол 
B. Ізонітрозин 
C. Дипіроксим 
D. Атропіну сульфат 
E. Налорфіну гідрохлорид 
 
19. У хворого на сифіліс при лікуванні 
препаратами вісмуту на слизовій оболонці 
ротової порожнини з’явилися сірі плями та 
спостерігалися симптоми нефропатії. Який 
препарат використовують як антидот при 
отруєнні препаратами вісмуту? 
A. *Унітіол 
B. Кислота саліцилова 
C. Налоксону гідрохлорид 
D. Налорфіну гідрохлорид 
E. Метиленовий синій 
 
20. Хворому з отруєнням препаратами 
свинцю необхідно ввести в якості антидоту: 
A. *Унітіол 
B. Адреналіну гідрохлорид 
C. Дипіроксим 
D. Лінкоміцин 
E. Омепразол 
 
21. В приймальне відділення надійшов в 
тяжкому стані чоловік 38 років, який отруївся 
препаратами ртуті. Який антидот необхідно 
терміново ввести хворому? 
A. *Унітіол 
B. Ізонітрозин 
C. Дипіроксим 
D. Атропіну сульфат 
E. Налорфіну гідрохлорид 
 



22. Для обробки шкіри з вугревим висипом 
хворому застосували спиртовий розчин 
антисептичного засобу з групи кислот, якому 
притаманна також кератолітична, 
кератопластична та протизапальна дія. 
Назвіть цей препарат. 
A. *Кислота саліцилова 
B. Кислота фолієва 
C. Кислота аскорбінова 
D. Кислота хлористоводнева 
E. Кислота амінокапронова 
 
23. У хворого в зоні післяопераційної рани 
з’явилися гіпергрануляції. Який препарат з 
кератолітичною дією можна призначити? 
A. *Кислота саліцилова у мазі 
B. Цинку оксид у присипці 
C. Резорцин у спиртовому розчині 
D. Кислота борна в мазі 
E. Вісмуту субнітрат в мазі 
 
24. Хірург використав 70 % розчин спирту 
етилового для обробки рук перед 
оперативним втручанням. Який основний 
механізм антисептичної дії препарату? 
A. *Дегідратація білків протоплазми 
мікроорганізмів 
B. Блокада сульфгідрильних груп 
ферментних систем мікроорганізмів 
C. Окислення органічних компонентів 
протоплазми мікроорганізмів 
D. Взаємодія з аміногрупами білків 
протоплазми мікроорганізмів 
E. Взаємодія з гідроксильними групами 
ферментів 
 
25. Для дезінфекції неметалевого 
інструментарію в хірургічному відділенні 
використали розчин формальдегіду. До якої 
групи за хімічною будовою відноситься даний 
антисептичний засіб? 
A. *Засоби аліфатичного ряду 
B. Спирти 
C. Детергенти 
D. Засоби ароматичного ряду 
E. Галогенвмісні сполуки 
 
26. Для лікування гіперкератозу лікар 
призначив мазь з резорцином місцево. Яка 
концентрація резорцину має кератолітичний 
ефект? 
A. *20% 
B. 3% 
C. 5% 
D. 2% 
E. 1% 
 

27. Назвіть препарат, який має 
протимікробну і протимікозну дію, може бути 
застосований зовнішньо, внутрішньо при 
отруєнні нітритами та аніліном? 
A. *Метиленовий синій 
B. Етакридину лактат 
C. Діамантовий зелений 
D. Пероксид водню 
E. Фенілсаліцилат 
 
28. Для полоскання ротової порожнини 
хворому призначили лікарський засіб із групи 
нітрофуранів в таблетках для зовнішнього 
застосування. Який це препарат? 
A. *Фурацилін 
B. Фурагін 
C. Фурапласт 
D. Фуразолідон 
E. Фурадонін 
 
29. До стоматолога звернулася хвора зі 
скаргами на біль, відчуття печії під час їжі та 
чистки зубів. Діагноз: гострий катаральний 
гінгівіт. Виберіть препарат з в’яжучим 
механізмом дії. 
A. *Відвар кори дуба 
B. Метиленовий синій 
C. Натрію гідрокарбонат 
D. Хлоргексидин 
E. Кислота саліцилова 
 
30. Відмітити концентрацію спирту 
етилового, яка застосовується для обробки 
рук хірурга? 
A. *70 % 
B. 15 % 
C. 40 % 
D. 96 % 
E. 60 % 
 
31. У хворого для обробки опікової 
поверхні шкіри був використаний препарат, 
антисептичні властивості якого 
забезпечуються атомарним киснем, що 
утворюється в присутності органічних 
речовин. Оберіть правильну відповідь: 
A. *Калію перманганат     
B. Фурацилін    
C. Хлоргексидину біглюконат   
D. Розчин йоду спиртовий   
E. Натрію гідрокарбонат   
 
32. У приймальне відділення поступив у 
важкому стані чоловік 38 років, який отруївся 
cулемою. Який антидот треба негайно ввести 
хворому?   
 

A. Унітіол   
B. Дипіроксим   
C. Атропін   
D. Налорфін   



E. Ізонітрозин   
 
 
 
Література. 
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