
Практична робота 26 

Тема Засоби захисту органіів дихання та шкіри 
Мета:ознайомитися із засобами захисту органів дихання та шкіри; підвищити компетентність у 

використанні засобів захисту органів дихання та шкіри. 

Бесіда за питаннями: 

1. Що таке хімічна зброя?  

2. Яка класифікація бойових токсичних речовин за фізіологічною дією на організм? 

3. Як класифікують бойові токсичні речовини за стійкістю?  

4. Які ознаки застосування хімічної зброї? 

5.  Що таке осередок хімічного ураження? 

Теоретичні відомості 
Індивідуальні засоби захисту призначені для захисту людей від радіоактивних, отруйних і 

сильнодіючих ядучих речовин, а також бактеріальних засобів. 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) за призначенням поділяють на засоби захисту органів дихання, 

засоби захисту шкіри і медичні засоби захисту, а за принципом захисту – на фільтруючі та ізолюючі  

За принципом захисної дії засоби індивідуального захисту органів дихання поділяють на фільтруючі та 

ізолюючі. 

До засобів захисту шкіри відносять: 

 загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК); 

 легкий захисний костюм (Л-1) 

 інші засоби. 

Медичні засоби захисту призначені для профілактики і надання допомоги населенню, яке потерпіло від 

НС. За їх допомогою можна урятувати життя більшій кількості людей, повністю попередити або значно 

знизити розвиток уражень у них, підвищити стійкість організму людини до дії ураження радіоактивними, 

отруйними речовинами й бактеріальними засобами. 

Хід роботи 

Завдання 1. Засоби індивідуального захисту органів дихання.  
До них належать фільтруючі та ізолюючі протигази, камери захисні дитячі, респіратори, найпростіші засоби 

захисту. Для захисту органів дихання людей у системі цивільного захисту є протигази. Вони захищають органи 

дихання, обличчя й очі людини від радіоактивних речовин, небезпечних хімічних сполук і бактеріальних речовин, що 

знаходяться в повітрі. 

За принципом дії протигази поділяються на фільтруючі та ізолюючі. 

Фільтруючі протигази є основними і найбільш поширеними для захисту органів дихання.Усі фільтруючі 

протигази поділяються на три групи: загальновійськові і «спеціальні» (для Збройних Сил); цивільні (для населення і 

невоєнізованих формувань ЦЗ); промислові (для персоналу об’єктів хімічної промисловості та інших шкідливих 

виробництв). 

Абсолютні протипоказання до застосування фільтруючих протигазів; кома, шок, колапс; легенева, носова, 

шлункова кровотечі; безперервне блювання; судоми; гостра серцево-судинна і легенева недостатності; відкритий 

пневмоторакс; набряк легенів, поверхневе дихання; свіжі випадки інсультів; струс головного мозку в гострому періоді. 

До цивільних протигазів  належать протигази ГП-5 (ГП-5М) і ГП-7 (ГП-7В), призначені для захисту органів 

дихання, очей та обличчя людини від ОР, РР і біологічних аерозолів (БА), а також від ряду СДОР, які 

використовуються у технологічних процесах промислового виробництва. 

До складу протигаза ГП-5 входять: фільтрувально-поглинальна коробка ГП-5 і лицьова частина (шлем-маска) 

ШМ-62у. У шлем-маску вмонтовано окулярний вузол і клапанну коробку. До протигаза додаються плівки, що не 

запотівають, і утеплювальні манжети. Плівки встановлюють із внутрішнього боку окулярів протигаза, а утеплювальні 

манжети (використовуються тільки взимку) надіваються на обойму для окулярів із зовнішнього боку.  



 
 

Ізолюючі протигази – ІП-4, ІП-5 – використовують у випадках, коли неможливе застосування фільтруючих 

протигазів, наприклад, у разі наявності в повітрі дуже високих концентрацій ОР або будь-якої шкідливої домішки, 

пониженого вмісту кисню в повітрі (менше 16 %), а також під час роботи під водою на невеликій глибині. Протигаз 

ІП-4 призначено для роботи тільки на суші, а ІП-5 можна використовувати для легких робіт і під водою на глибині до 

7 м. Час захисної дії ізолюючих протигазів у спокійному стані становить 3 год., під час важкої роботи – 30 хв.  

Ізолюючий протигаз ІП-4 складається з лицьової частини, регенеративного патрона з пусковим пристроєм, 

дихального мішка з клапаном надлишкового тиску і сумки для зберігання протигазу 

 
Респіратори. Для захисту органів дихання від радіоактивного пилу та інших аерозолів застосовуються 

фільтрувальні матеріали, виготовлені у вигляді пов'язок і напівмасок. У системі Цивільного захисту використовуються 

респіратори Р-2, Р-2д, "Пелюстка", ватно-марлева пов'язка та ін. Принцип їх роботи базується на очищенні повітря, 

яке вдихається, від твердих і рідких часток, що затримуються у волокнах фільтруючого матеріалу. Від отруйних 

речовин і СДОР респіратори не захищають. Зберігається респіратор у поліетиленовому пакеті, а переноситься у сумці 

для протигаза. 

Завдання 2. Засоби захисту шкіри: легкий захисний костюм Л-1, захисний комбінезон (костюм), 
загальновійськовий захисний комплект, комплект захисного фільтрувального одягу (ЗФО).  

До фільтруючих засобів захисту шкірних покривів належить комплект фільтруючого одягу (ЗФО), котрий 

захищає шкіру людини від ОР і СДЯР, що мають паровидний стан, а також від РР і БЗ у вигляді аерозолів. Комплект 

ЗФО складається із бавовняного комбінезона, просоченого хімічними речовинами, затримуючими пари ОР (адсорбція) 

або нейтралізуючими їх (хемосорбція), а також чоловічої натільної білизни (сорочка і кальсони), бавовняного 

підшоломника і двох пар онуч (одна із яких просочена тим же складом, що і комбінезон).  

Ізолюючі засоби захисту шкірних покривів виготувані 

із повітронепроникних матеріалів. Вони можуть бути герметичними (костюми, комбінезони та ін.), повністю 

захищаючими від крапель і парів ОР, і негерметичними (плащі, накидки та ін.), які в основному захищають від 

крапельно-рідких ОР.  

Це: комплект ЗЗК (плащ, захисні панчохи і рукавички), як правило, використовується з імпрегнованим одягом 

і білизною. 

Легкий захисний комплект Л-1 виготовляють із прогумованої тканини. У комплект входять: двопалі рукавиці, 

штани з панчохами, підшоломник, сорочка з капюшоном, сумка. Комплекти Л-1 випускають трьох розмірів: 1 – для 

людей зростом до 165 см; 2 – 165–175 см; 3 – більше 175 см. Захисний комплект Л-1 у всіх випадках надягають поверх 

одягу.  
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Найпростіші засоби захисту шкіри: звичайний одяг (білизна, спорткостюми, комбінезони та ін.), просочені 

мильно-масляною емульсією (2,5 л на комплект), а також плащі, пальта, накидки, ватяні куртки. Для захисту ніг 

використовують гумові чоботи, боти, калоші, шкіряне взуття.  

Завдання 3. Медичні засоби індивідуального захисту 
Медичні засоби захисту призначені для профілактики і надання допомоги населенню, що постраждало від НС. 

До медичних засобів захисту відносяться: 

- радіозахисні препарати; 

- засоби захисту від впливу отруйних речовин - антидоти; 

- протибактеріальні засоби (антибіотики, вакцини, сироватки та ін.). 

До медичних засобів захисту відносяться: пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ), який складається зі 

стерильної пов'язки для надання допомоги при пораненнях і опіках; індивідуальний протихімічний пакет (ІПП), 

призначений для надання само- і взаємодопомоги при ураженні ОР. 

За його допомогою проводять часткову спеціальну обробку безпосередньо після ураження ОР або СДОР. 

Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-11 — призначений для профілактики уражень крапельно-рідкими 

отруйними і хімічно небезпечними речовинами через відкриті ділянки шкіри, а також для нейтралізіції цих речовин 

на шкірі й одязі людини та інструментах в інтервалі температур від +50 до -20 

°С. При завчасному нанесенні на шкіру захисний ефект зберігається 

протягом 24 годин. 

Форма випуску: герметичний пакет, містить тампон з нетканого 

матеріалу, просочений протихімічним засобом. На одну обробку відкритих 

ділянок шкіри використовується один пакет. 

Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8 призначений 

для часткової санітарної обробки та дегазації відкритих ділянок шкіри та 

прилеглого до них одягу у разі попадання на них ОР (СДОР) у крапельно-

рідкому та туманоподібному стані, а також бактеріальних засобів. Пакет 

містить флакон з універсальним дегазатором ОР (СДОР). До нього додаються чотири ватно-марлевих тампони. У 

зв'язку зі швидким усмоктуванням ФОР та деяких інших ОР та СДОР необхідно максимально скоротити термін 

початку обробки (бажано протягом 5 хв). 

Індивідуальний перев'язувальний пакет — призначений для накладання пов'язок на рани, опіки, а також для 

зупинки деяких видів кровотечі. Являє собою стерильний бинт із двома ватно-марлевими подушечками (одна 

фіксована на кінці бинта, друга — пересувна), вміщеними в герметичну упаковку з прогумованої тканини. 

Аптечка індивідуальна медичного захисту (АІМЗ) — призначена для надання першої медичної допомоги в 

умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Застосовується для обробки невеликих ран, неспецифічної 

профілактики при гострих отруєннях, для попередження ураження радіоактивними речовинами та прискорення 

виведення радіонуклідів з організму. Лікарські засоби вкладені у футляр, який до зволяє забезпечити постійне 

перебування аптечки на поясі за допомогою спеціального кріплення. Футляр виготовлений з матеріалів, стійких до дії 

механічних, фізичних та хімічних факторів. Аптечка містить: 

1. Буторфанолу тартрат 0,2 % розчин у шприц-тюбику — знеболювальний засіб. Застосовується при гострому 

і хронічному больовому синдромі середньої і сильної інтенсивності для профілактики больового шоку. 

2. Доксицикліну гідрохлорид 0,1 в капсулах — антибіотик широкого спектра дії, для проведення екстреної 

неспецифічної профілактики інфекційних захворювань. 

3. Калію йодид у таблетках — для проведення профілактики уражень щитоподібної залози радіоактивним 

йодом при аваріях на АЕС та інших радіаційно небезпечних об’єктах. 

4. Таблетки БіоСтар — для зниження негативного впливу радіонуклідів на організм людини та прискорення 

процесів виведення радіонуклідів та сполук важких металів з організму, підвищення імунного статусу. 

5. Валідол у таблетках — для надання допомоги при нападі стенокардії та як легкий седативний засіб. 



6. Вугілля активоване в таблетках — ентеросорбент для зв'язування і виведення з організму токсинів і хімічних 

отруйних речовин. 

7. Пластир бактерицидний — для асептичних пов'язок при незначних поверхневих травмах. 

8. Бинт стерильний — для накладання пов'язок. 

9. Акватабс — для знезаражування індивідуальних запасів питної води та приготування розчинів для миття 

овочів і фруктів. 

Аптечка медична індивідуальна. Затверджена МНС України. Призначена для надання першої медичної 

допомоги в надзвичайних ситуаціях, а також при загрозі ураження бактеріологічними, хімічними і радіаційними 

засобами. Аптечка містить: 

1. Джгут кровоспинний — 1 шт. 

2. Бинт стерильний, 5м х 10 см — 1 шт. 

3. Серветки стерильні — 2 уп. 

4. Серветки аміачні 10 х 10 см — 2 шт. 

5. Пакет перев'язувальний стерильний — 1 шт. 

6. Лейкопластир бактерицидний — 4 шт. 

7. Косинка з матерії 75 х 75 см — 1 шт. 

8. Розчин йоду 5 %, 10 мл, у герметичній упак. — 1 шт. 

9. Ножиці з тупими кінцями — 1 шт. 

10. Рукавички медичні латексні — 2 шт. 

11. Рукавички п/е — 2 пари 

12. Йодид калію, 9 г — 1 уп. 

13. Ентеросорбент, 5 г — 1 уп. 

14. Шпильки англійські — б шт. 

15. Пристрій для штучного дихання "рот до рота" — 1 шт. 

16. Ватно-марлева пов'язка — 1 шт. 

17. Екран (окуляри) захисний одноразовий — 1 шт. 

18. Тетрацикліну гідрохлорид у табл. № 10 — 1 уп. 

19. Норфлоксацин або офлоксацин у табл. № 10 — 2 уп. 

20. Фталазол або фуразолідон у табл. № 10 — 1 уп. 

21. Розчин хлоргексидину біглюконату 0,05 %, 100 мл (в герметичній упаковці) -2 фл. 

22. Тампон поролоновий — 2 шт. 

23. Тампон ватно-марлевий — 2 шт. 

24. Сода кальцинована (герметична упак.), 10 г — 3 шт. 

25. Пакет із замком, 20 х 25 см — 2 шт. 

26. Інструкція із застосування — 1 шт. 

27. Укладка для вкладень — 1 шт. 

28. Пакети пакувальні — 3 шт. 

29. Сумка — 1 шт. 

Сумка санітарна (мала). Рекомендована Штабом ЦЗ України і МОЗ України до застосування під час ліквідації 

наслідків стихійних лих, а також в якості колективної аптечки для 

надання медичної допомоги у надзвичайній ситуації. Сумка 

укомплектована у відповідності з ТУ У 24.4-19246991 -013-2001. 

Сумка санітарна (велика). Рекомендована Штабом ЦЗ 

України і МОЗ України до застосування під час ліквідації наслідків 

стихійних лих, а також як колективна аптечка для надання медичної 

допомоги у захисних спорудах ЦЗ. Сумка укомплектована у 

відповідності з ТУ У 24.4-19246991 -013-2001. 

Комплект індивідуальний протихімічний ІПП-ЗД. 

Призначений для знезаражування відкритих ділянок шкіри, робочої 

поверхні інвентаря та приміщень від хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин. Комплект ІПП-ЗД є 

складовою частиною Аптечки медичної індивідуальної і може використовуватися замість ІПП-8. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


