
 

Затверджую: 

                                             Головний лікар 

 

 

АЛГОРИТМ 

користування бактерицидними випромінювачем ОБН – 150 М 

 

1. Область застосування:  
Випромінювач бактерицидний ОБН – 150 М призначений для дезінфекції 

повітряного середовища  і на поверхнях приміщень лікарень різного профілю. 

Випромінювач складається з двох бактерицидних ламп низького тиску, які 

випромінюють ультрафіолетове світло з довжиною хвиль 253,7 мм. 

Ультрафіолетове бактерицидне випромінювання є дієвим профілактичним 

санітарно - протиепідемічним засобом, спрямованим на придушення 

життєдіяльності мікроорганізмів, у тому числі і мікобактерії туберкульозу, в 

повітряному середовищі і на поверхнях приміщень. Воно входить до числа 

засобів, що забезпечують зниження розповсюдження інфекційних захворювань, 

і доповнює обов'язкове дотримання діючих санітарних норм і правил з 

улаштування та утримання приміщень. 

Використання ультрафіолетових бактерицидних випромінювачів вимагає 

суворого виконання заходів безпеки, що виключають можливий шкідливий 

вплив на людину ультрафіолетового бактерицидного випромінювання, озону, 

парів ртуті. 

2. Пристрій і принцип роботи:  

Випромінювач складається з двох бактерицидних ламп: 

- Відкритої нижньої лампи, що забезпечує швидку дезінфекцію повітря і 

призначену тільки для опромінення вільного від людей приміщення, 

- Верхньої лампи, захищеної екраном і опромінюючої тільки верхній шар 

повітря в приміщенні, тому дозволяється проводити опромінення в присутності 

людей. Нижні шари повітря при такому режимі дезінфікуються за рахунок 

конвекції. 

При підключенні випромінювача встановлюються два вимикача, так щоб 

вимикач для відкритої лампи перебував поза обслуговуваного приміщення, а 

вимикач для екранованої лампи - в будь-якому зручному місці. Над кожним 

вимикачем повинен бути напис «Бактерицидний випромінювач». 

3. Правила експлуатації: 

Випромінювач бактерицидний ОБН -150 М може працювати в двох режимах. 

3.1 . Перший режим роботи застосовується, коли в приміщенні немає людей, і 

використовується для досягнення швидкої дезінфекції повітря. При цьому 

включаються обидві бактерицидні лампи. 

- Розрахунок часу роботи бактерицидного випромінювача проводиться згідно 

паспорту експлуатації.   

- Після виключення випромінювача, приміщення слід провітрити 5-10 хвилин. 

-  Через освіти кута відбиття при роботі відкритої лампи частина повітря вгорі 

приміщення не піддається дезінфекції, тому включати окремо тільки відкриту 

лампу не допускається. 



3.2 . Другий режим роботи, коли дезінфекція повітря проводиться у присутності 

людей. При цьому використовується тільки верхня екранована бактерицидна 

лампа, яка  працює  весь час находження хворих на туберкульоз у приміщенні. 

3.3. Для оптимального режиму роботи бактерицидних ламп опромінення слід 

проводити: 

• в палатах – перед проведенням прибирання, за графіком в першому режимі 

(відкритий режим+екранований), 

• в палатах, де розміщені хворі на туберкульозу – працюють бактерицидні 

випромінювачі у другому (екранованому) режимі цілодобово. 

• в перев'язувальних, процедурних – перед  проведенням поточного та 

генерального  прибирань і під час перерв між чергами хворих на туберкульоз 

(згідно графіку черг), дезінфекцію повітря проводити в першому режимі роботи 

випромінювача (відкритому+екранований); при проведенні процедур - в 

другому режимі роботи (екранованому). 

• в кабінетах персоналу – перед  проведенням поточного та генерального  

прибирань і під час перерв між чергами хворих на туберкульоз (згідно графіку 

черг), дезінфекцію повітря проводити в першому режимі роботи 

випромінювача (відкритому+екранований); при проведенні прийому хворих - в 

другому режимі роботи (екранованому). 

- Для визначення необхідності заміни бактерицидних ламп слід проводити 

облік сумарного часу роботи кожної лампи. Дані фіксуються в спеціальному 

журналі. Призначають особа відповідальна за облік часу роботи бактерицидних 

ламп. 

4. Правила санітарної обробки:  

Для ефективної роботи бактерицидних ламп слід  1 раз на тиждень, під час 

генерального прибирання, протирати самі лампи 70% етиловим спиртом, 

зовнішню обробку випромінювача - миючим розчином. 

 

  

 

 

Заст. головного лікаря з медичної частини     

 

Головна медична сестра       


