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ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ,ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
1. Να διατίθεται σε σκόνη ή σε υγρή μορφή με ενεργοποιητή(είτε
συμπυκνωμένο, είτε έτοιμο προς χρήση).
2. Να έχει ως βάση το υπεροξεικό οξύ και σε συγκεντρωση τουλάχιστον 1200
ppm και να είναι άοσμο και με ουδέτερο ph.
3. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, σποροκτόνο, φυματιοκτόνο
σε λιγότερο από μισή ώρα.
4. Να αναφέρεται η σταθερότητα του διαλύματος (τουλάχιστον 7 ημερών)
καθώς και η δωρεάν διάθεση δεικτών.
5. Να κατατεθούν μελέτες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα καθώς και την
άριστη συμβατότητα με διάφορα υλικά.
6. Να φέρει σήμανση CE.
7. Να μην είναι τοξικό, ερεθιστικό για τα μάτια και το αναπνευστικό.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ,ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ (ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ
ΕΝΖΥΜΑ.
1. Να καθαρίζει πρωτεϊνες, αίμα, λίπη, ιστούς, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.
2. Να έχει ουδέτερο ph.
3. Να μην περιέχει αλδεϋδη, φαινόλες, χλώριο και ιωδοφόρα.
4. Να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η καθαριστική του δράση κατά της
δημιουργίσς biofilm.
5. Η αραίωση που θα αξιολογηθεί θα είναι αυτή που έχει το επιθυμητό
αποτέλεσμα το αργότερο σε 5 λεπτά.
6. Να έχει επισήμανση CΕ και Γ.Χ.Κ
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
1. Να μην καταστρέφει το χρυσό των εργαλείων.
2. Να είναι ελαφρύ διάλυμα οξέος.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ 2,5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ.
1. Να δημιουργεί ισορροπημένο διάλυμα που διαρκεί.
2. Να αποδεσμεύει σταδιακά το διαθέσιμο χλώριο.
3. Να έχει έγκριση ΕΟΦ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ 5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ.
1. Να δημιουργεί ισορροπημένο διάλυμα που διαρκεί.
2. Να αποδεσμεύει σταδιακά το διαθέσιμο χλώριο.
3. Να έχει έγκριση ΕΟΦ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
1. Να είναι κατάλληλα για τα αυτόματα πλυντήρια εργαλείων του
νοσοκομείου(Lancer).
2. Να είναι σε υγρή μορφή, με ή χωρίς ένζυμα.
3. Να διατίθεται σε ΛΙΤΡΑ.
4. Να μην είναι διαβρωτικό.
Τα υλικά των πλυντηρίων να αξιολογούνατι ως πακέτο με τους cod.6β,6γ
και η κατοχύρωση να είναι από μία εταιρεία.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ
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ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
1. Να είναι σε υγρή μορφή.
2. Να μην είναι διαβρωτικό.
Τα υλικά των πλυντηρίων να αξιολογούνατι ως πακέτο και η κατοχύρωση
να είναι από μία εταιρεία.
ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ .
1. Να εξαλείφει τα στιγματα και να μειώνει το χρόνο στεγνώματος του
εργαλείου.
2. Να μην είναι διαβρωτικό.
Τα υλικά των πλυντηρίων να αξιολογούνται ως πακέτο και η κατοχύρωση
να είναι από μία εταιρεία.
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΒΑΝΩΝ
1. Να είναι αποτελεσματικό για όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες και για το
εσωτερικό του κλιβάνου.
2. Να λειτουργεί με αντλία χωρίς προωθητικό αέριο σε spray.
3. Να μην είναι ερεθιστικό Xi και διαβρωτικό C.
4. Να διατίθεται σε ΤΕΜΑΧΙΑ.
ΠΡΟϊΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ.
1. Να είναι υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή , χωρίς ενεργοποιητή.
2. Να έχει ισχυρές καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες με ευρύ φάσμα
δράσης.
3. Να είναι δραστικό έναντι των ιών, βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων.
4. Να συνδυάζει καθαριστικούς παράγοντες και να μην περιέχει αλδεϋδες.
5. Ο χρόνος δράσης να μην ξεπερνά τα 30 λεπτά για όλο το φάσμα δράσης.
6. Να φέρει σήμανση CE και Γ.Χ.Κ.
Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με δωρεάν δοσομετρική συσκευή.
ΠΡΟϊΟΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΕ
SPRAY.
(Υγρό διάλυμα έτοιμο προς χρήση με συσκευή ψεκασμού.Υγρό απολύμανσης και
καθαρισμού μικρών επιφανειών, όπως τροχήλατα εργασίας, κομοδίνα, χειρουργικές
κλίνες κ.α).
1. Να προσφέρεται σε συσκευασία μέχρι 1000ml με δωρεάν ψεκαστήρα.
2. Να περιέχει σαν δραστικό συστατικό αλκοόλες σε συγκέντρωση ≥ 70%.
3. Να έχει ταχεία δράση.
4. Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα(βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο,
φυματιοκτόνο).
5. Να έχει ευχάριστη οσμή και καλή συμβατότητα με τα υλικά των επιφανειών.
6. Να μην είναι τοξικό.
7. Να είναι συμβατό με όλες τις επιφάνειες που θα χρησιμοποιηθεί.
8. Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής και καθαριστικής
δράσης. O χρόνος του επιθυμητού αποτελέσματος να είναι το αργότερο σε
5 λεπτά.
9. Να φέρει σήμανση CE, άδεια από τον ΕΟΦ και το Γ.Χ.Κ.

……lt

……lt

…… ΤΕΜΑΧΙΑ

……lt

…… ΤΕΜΑΧΙΑ

3

9

10
11

ΠΡΟϊΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
(MONITOR,Η/Υ,ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ).
(Υγρό διάλυμα έτοιμο προς χρήση με αλκοόλη και με συσκευή ψεκασμού).
1. Να προσφέρεται σεσυσκευασία μέχρι 1000ml με δωρεάν ψεκαστήρα.
2. Να έχει ταχεία δράση.
3. Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα(βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο).
4. Να έχει ευχάριστη οσμή και καλή συμβατότητα με τα υλικά των επιφανειών.
5. Να μην είναι τοξικό.
6. Να είναι συμαβατό με όλες τις επιφάνειες monitor,Η/Υ κ.τ.λ.
7. Να αναφέρεται οχρόνος επίτευξης της απολυμαντικής δράσης. Το επιθυμητό
αποτέλεσμα να είναι το αργότερο σε 5 λεπτά.
8. Να φέρει σήμανση CE.
ΠΡΟϊΟΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ SPRAY.
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Προϊόν ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΠΡΙΟΝΙ, ΤΡΥΠΑΝΙ) ΣΕ
ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΜL ΣΕ ΤΕΜ.
ΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
(ΕΠΑΓΓ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ).
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΩΔΙΟΥΧΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ.

14

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
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ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΤΩΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΣΜΩΝ.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΑΛΔΕΫΔΕΣ.(π.χ δάπεδα και τοίχοι χειρουργείων, θάλαμοι ασθενών Μ.Ε.Θ, Μ.Τ.Ν,
κ.λ.π)
1. Το υγρό καθαρισμού να διατίθεται σε λίτρα.
2. Δύναται να περιέχει γλυκοπρωταμίνη ή οποιαδήποτε άλλη αμίνη σε
συνδυασμό με άλλες δραστικές ουσίες πλην αλδεϋδών και αντιοξειδωτικών
προσθέτων.
3. Να είναι δραστικό έναντι των ιών, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων.
4. Να έχει ισχυρές απορρυπαντικές ιδιότητες.
5. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.
6. Να μην έχει ανοχλητική οσμή και να μην είναι πτητικό.
7. Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους.
8. Να είναι συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, Plexiglas και
μάρμαρα.
9. Να είναι πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.
10. Να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και τοΓ.Χ.Κ και να φέρει σήμανση CE.
11. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με δωρεάν δοσομετρικές συσκευές.
12. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του
καθαριστικού και απολυμαντικού αποτελέσματος. Οι αραιώσεις που θα
αξιολογηθούν θα πρέπει να είναι αυτές που έχουν πλήρες φάσμα δράσης.
ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.
1. Να εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνωσει, ενώ συγχρόνως πρέπει να
διασπά το αίμα, το λίπος, τις πρωτεϊνες και τους υδρογονάνθρακες.
2. Να αποτρέπει το σχηματισμό των μικροβίων.
3. Να διατίθεται σε ΤΕΜΑΧΙΑ.
ΑΝΤΙΣΑΠΩΝΑΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ
ΛΙΤΡΟΥ Ή 500 ΜL.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
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