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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ» 

 
Αριθμ. πρωτ.: 51649/16-12-2021 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
 

1) Να έχουν ευρύ φάσμα δράσης  

 

2) Να είναι αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα 
 

3) Να είναι βακτηριοκτόνα και όχι βακτηριοστατικά 
 

4) Να μην επηρεάζεται η δραστικότητά τους από την παρουσία ανόργανων ή οργανικών 

ουσιών 
 

5) Να πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους και να προσκομίζονται υποχρεωτικά, επί 

ποινή απόρριψης για κάθε ένα προϊόν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

- Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης  ως προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε 
ενός προϊόντος, με  παραπομπές σε επίσημα  φυλλάδια και εγχειρίδια. Θα δίνεται 

πλήρης και αναλυτική απάντηση ( όχι μονολεκτικά < ναι>, < όχι>, <συμφωνούμε> ) 
σε κάθε μια από τις παραγράφους των Γενικών και Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με 

την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή ως προς τις ζητούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές με αναφορά στο σχετικό φυλλάδιο/ prospectus/ τεχνικό δελτίο 
κ.λπ., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με 

της τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης . 
- Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης, στα Ελληνικά. 

- Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων (ΚΥ 
Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ961/23.12.94)  

-Για τα σκευάσματα με απορρυπαντικές ιδιότητες ( καθαριστική δράση) που υπάγονται 

στον κανονισμό 648/2004/ΕΚ, πρέπει να υπάρχει καταχώρηση του απορρυπαντικού 
προϊόντος στο ΕΜΧΠ ( Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων ), εφόσον απαιτείται ( για 

τα σκευάσματα που επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη ή λόγω φυσικών 
ιδιοτήτων τους π.χ εύφλεκτα κ.λπ ) πρέπει να υπάρχει καταχώρηση του 

απορρυπαντικού προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) καθώς και 
τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Γ.Χ.Κ.  

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά αν πρόκειται 
για εισαγόμενα προϊόντα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 830/2015/ΕΕ.  Το Αγγλικό 

κείμενο να είναι πιστά μεταφρασμένο στην Ελληνική 

- Οι ετικέτες των προϊόντων να είναι στα Αγγλικά και Ελληνικά και να φέρουν σήμανση 
και επισήμανση βάσει του κανονισμού CLP 

- Κατάθεση πίνακα αποτελεσματικότητας με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του 
προϊόντος (δοσολογία, πρότυπα ελέγχου και χρόνος επαφής ανά είδος μικροβίου gram+ 

και gram-, ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών (Klebsiella, 
Acinetobacter, MRSA, Pseudomonas, Enterococcus), ιών HBV, HIV) μυκήτων και 

μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης, με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων 

(εργαστηρίων). Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαπίστευσης του κάθε εργαστηρίου που 
διενήργησε τις δοκιμές, που εκδίδεται από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της χώρας 

όπου δραστηριοποιείται το συγκεκριμένο εργαστήριο (π.χ. το Ε.ΣΥ.Δ. - Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης  για την Ελλάδα) για τις συγκεκριμένες δοκιμές, σύμφωνα με τα πρότυπα 

που αναφέρονται στις εκθέσεις δοκιμών. 

- Πιστοποιητικό σήμανση CE 
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6) Οι παρασκευαστές  απολυμαντικών και απορρυπαντικών ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού, να είναι πιστοποιημένοι με τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. 
Οι προμηθευτές να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004.  

7) Κατάθεση μελετών αποτελεσματικότητας και συμβατότητας με τα υλικά. 

8) Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε πώμα ή ταινία 

ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρία που να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου 
παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή 

συσκευασίας των φιαλιδίων 

9) Να προσκομιστούν τα πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας 
εταιρείας στα Αγγλικά με την ακριβή μετάφραση στα Ελληνικά για τις αραιώσεις, τις 

ενδείξεις και το χρόνο επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος 

10) Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να δίδεται η τιμή του 

συμπυκνωμένου προϊόντος ανά λίτρο και η τιμή του τελικού διαλύματος χρήσης, έπειτα 
από την προτεινόμενη διάλυση 

11) Οδηγίες χρήσης στα Eλληνικά 

 

12) Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού 

αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές συνθήκες. 

13) Κατάθεση δειγμάτων των προϊόντων σε πρωτότυπη συσκευασία 
 

14) Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία, το 

Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προσβολής της σύμβασης εφόσον προκύψουν 

προβλήματα στη χρήση τη συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρεία 

15) Οι συσκευασίες ψεκασμού και οι δοσομετρικές αντλίες ανά συσκευασία προϊόντος που 
διευκολύνουν την σωστή χρησιμοποίηση των προϊόντων, πρέπει να αναφέρονται 

ευκρινώς ότι προσφέρονται δωρεάν και σε τι ποσότητα 

16) Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους 
βλεννογόνους και να είναι ασφαλές για τον χρήστη σύμφωνα με τις προτεινόμενες από 

τον κατασκευαστή οδηγίες χρήσης. 

17) Να είναι φιλικά με το περιβάλλον και τον χρήστη και να κατατεθούν τα 

οικοτοξικολογικά προφίλ των απορρυπαντικών και απολυμαντικών προϊόντων  

18) Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του συμμετέχοντα σε 
σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου 2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001. 

Να κατατεθεί επίσης το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, το οποίο συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα 

Ανακύκλωσης Συσκευασιών. 
 

19) Τα απολυμαντικά θα πρέπει να είναι ελεγμένα με εργαστηριακές δοκιμές, όπως αυτές 

περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14885 και στις μεθοδολογίες ελέγχου 

Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούμενη χρήση (για εργαλεία, για επιφάνειες 
κ.ο.κ. στον ιατρικό τομέα) από διαπιστευμένα εργαστήρια. 

20) Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινής απόρριψης σε μη κατάθεση της. Της για προϊόν που 

αναφέρονται ψευδή στοιχεία που δεν θα προκύπτουν από τα κατατιθέμενα στοιχεία της 
π.χ φάσμα δράσης, δοσολογίες χρήσης κ.λπ θα αποκλείεται της αξιολόγησης 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

  Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό – καθαριστικό δαπέδων και μεγάλων 

επιφανειών και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι, πόρτες σε θαλάμους ασθενών, 

ΜΕΘ ενηλίκων, νεογνών, μηχανήματα χειρουργείου, θερμοκοιτίδες . 

 Χωρίς αλδεΰδες . 

 Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο ( HIV, HBV,HCV, ROTA )και 

φυματιοκτόνο . 
 Να είναι άοσμο  ή με ήπια, ευχάριστη οσμή. 

 Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους 

βλεννογόνους στην δοσολογία χρήσης. 

 Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες  από μέταλλο, πλαστικό, PVC, μάρμαρο, 

πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων , monitors κ.λπ ( να κατατεθούν πίνακες 
συμβατότητας . 

 Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης 

 Ο χρόνος δράσης για το ζητούμενο φάσμα δράσης να μην υπερβαίνει τα 15 -30 

λεπτά 

 Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.000LT/ETOΣ  

 
 

 

2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΓΚΟΙ, 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ, ΚΛΙΝΕΣ) ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ (SPRAY)ME ΑΛΚΟΟΛΕΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ. 

  Χωρίς αλδεΰδες φαινόλες και χλώριο. 

 Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες για χρήση με ψεκασμό. 

 Να περιέχει αλκοόλες και άλλες δραστικές ουσίες 

 Να είναι άοσμο, μη πτητικό, μη διαβρωτικό να μην αφήνει υπολείμματα. 

 Να είναι συμβατό με επιφάνειες μεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες, κ.α και να 

κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας. 
 Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης ο οποίος δεν πρέπει 

να ξεπερνά τα 5 λεπτά. 

 Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων  (gram+ και gram-, ιδιαίτερα έναντι 

ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών, ιών (HBV,HCV,HIV,ROTA), μυκήτων και 
μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης 

 Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο του 1 λίτρου με δοσομετρική  αντλία  για 

κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. 
 Να εξατμίζεται γρήγορα χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.600 TEM/ETOΣ 

 

3) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ, MONITORS, Κ.ΛΠ.) KAI ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ. 

  Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, αλκοόλες ή χλώριο και να μην είναι 

ιωδοφόρο 
 Να είναι έτοιμο προς χρήση και συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, 

PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, monitor, κλπ, να μην αφήνει υπολείμματα 

και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας των κατασκευαστών 
 Να είναι άοσμο 
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 Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων  (gram+ και gram-, ιδιαίτερα έναντι 
ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών  ιών (HBV,HCV,HIV), μυκήτων και 

μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων CI. Difficile. 

 Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης ο οποίος δεν πρέπει 

να ξεπερνά τα 15 λεπτά. 
 Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα 

 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας 

του προϊόντος  

 
 Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι 

μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες  διαπιστευμένων φορέων. 

 Φιλικό με το περιβάλλον και τον χρήστη. 

 Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο  έως 1  λίτρο με  αντλία για κάθε δοχείο 

για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 120LT/ΕΤΟΣ 

 

4) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 2,5 
ΓΡ. 

  Να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωριοσοκυανουργικό Νάτριο (NADCC) με 

προσθήκη απορρυπαντικού παράγοντα ( π.χ ανιονικά τασιενεργά) 

 Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά 

 Να διαθέτουν δράση έναντι μικροβίων gram+, gram -, μυκήτων, ιών, 

μυκοβακτηριδίων και σπόρων 

 Να είναι συμβατά με επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, linoleum, και πλακάκι. 

 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας 

του προϊόντος 
 Να διατίθεται σε πρακτική συσκευασία 50-200 δισκίων το μέγιστο για την 

σωστή διανομή και διαχείριση του προϊόντος. 

 Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος 

επίτευξης του καθαριστικού και απολυμαντικού αποτελέσματος 
 Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι 

μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες  διαπιστευμένων  φορέων. 

 Να αδρανοποιεί και να απολυμαίνει το μικροβιακό φορτίο των βιολογικών 

υγρών των ασθενών 

 Να µην έχουν έντονη οσµή για αποφυγή ερεθισµού του αναπνευστικού 

συστήματος 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100.000 ΤΕΜ/ΕΤΟΣ 
 

5) MANΤΗΛΑΚΙΑ   ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ  

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 TEM 

  Μαντηλάκια απολύμανσης και καθαρισμού για επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό ( θερμοευαίσθητες  κεφάλες υπερήχων, monitors, συσκευές ΜΕΘ 

ενηλίκων, θερμοκοιτίδες κ.α.) 
 Να είναι εμποτισμένα σε διάλυμα που δεν περιέχει αλκοόλες, αλδεΰδες, 

φαινόλες ή χλώριο. 

 Να περιέχουν μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες, που πιστοποιημένα 

επιτυγχάνουν υψηλού βαθμού απολύμανση (π.χ υπεροξείδιο του υδρογόνου , 
υπεροξικό οξύ κ.λ.π ) . 

 Να είναι δραστικά έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών με και χωρίς περίβλημα ( 

HIV,HBV,HCV, CORONA κ.α) , μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης καθώς και 

σπόρων του Clostridium difficile,  σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου 
απολυμαντικών, συμπεριλαμβανομένου του ΕΝ 16615( βακτηρίδια, μύκητες και 

μυκοβακτηρίδια). 
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 Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες ( π.χ κεφάλες υπερήχων , θερμοκοιτίδες ) 
και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας που να το πιστοποιούν . 

 Τα μαντηλάκια να είναι κατασκευασμένα από μαλακό non woven υλικό, 

διαστάσεων 20Χ20cm περίπου και βάρος ≥ 50gr/m2 για μεγάλη αντοχή στο 

σκίσιμο κατά την χρήση . 
 Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία είτε σε πρακτική συσκευασία έως 

100 τεμάχια , με κλείστρο ασφαλείας ( κλιπ ) που να επιτρέπει  την 

μεμονωμένη χρήση μερικών από αυτά και να διασφαλίζει τη διατήρηση της 
υγρασίας και την μη επιμόλυνση των υπολοίπων. 

 Να μην προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα, τα μάτια ή το αναπνευστικό σύστημα. 

 Να φέρουν έγκριση από τον ΕΟΦ ως βιοκτόνο προϊόν για το Νοσοκομείο. 

 Να διαθέτουν σήμανση CΕ και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον το προϊόν έχει 

επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο. 

 Να συνοδεύονται από πίνακα φάσματος αποτελεσματικότητας έναντι 

μικροοργανισμών στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500ΠΑΚΕΤΑ/ΕΤΟΣ 
 

6) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

  Να είναι συμπυκνωμένο  

 Να είναι κατάλληλο και την απολύμανση και τον καθαρισμό δαπέδων, 

επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης τροφίμων 

 Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο 

 Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων και ιών. 

 Ο χρόνος δράσης να είναι εντός 15 λεπτών για το σύνολο του επιθυμητού 

καθαριστικού και απολυμαντικού φάσματος 

 Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης 

 Να είναι άοσμο και άχρωμο  

 Να μην αφήνει κατάλοιπα 

 Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες των μαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης 

καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων. 
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωσης βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας 

του προϊόντος 

 Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού 

αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές συνθήκες 
 Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι 

μικροοργανισμών σε στοιχεία από μελέτες 

 Η απολυμαντική του δράση και η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης – 

διαχείρισης τροφίμων να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 80LT/ΕΤΟΣ  

 

7) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ 

  Να είναι σε υγρή μορφή 

 Να είναι κατάλληλο για την θερμική επανεπεξεργασία σε αυτόματα πλυντήρια 

σκωραμίδων 
 Να μην περιέχει φορμαλδεΰδη, φαινόλες, αλδεΰδες και χλώριο 

 Να έχει PH 9-13 περίπου 

 Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση στις συνήθεις ακαθαρσίες όπως κόπρανα, 

ούρα 

 Να είναι υποαλλεργικό 

 Να μην αφήνει κατάλοιπα στα σκεύη, στο πλυντήριο ή στις σωληνώσεις 

 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας 

του προϊόντος 

 Να είναι χαμηλού αφρισμού 

 Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του νοσοκομείου (STEELCO) που να 
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αποδεικνύονται από πιστοποιητικά συμβατότητας 
 Να αναφέρεται η δοσολογία  δράσης που προτείνει ο κατασκευαστής του 

προϊόντος. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100LT/ΕΤΟΣ 

 

8) ΥΓΡΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ 

  Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του νοσοκομείου (STEELCO)  που να 

αποδεικνύονται από πιστοποιητικά συμβατότητας 

 Να μην περιέχει καυστικά οξέα, αλκάλια και χλώριο 

 Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας 

 Να μην είναι επιβλαβές για το πλυντήριο. 

 Να δημιουργεί σύμπλοκα με τα άλατα του νερού και να μην τους επιτρέπει να 

καθίσουν στην ατμογεννήτρια του πλυντηρίου ενώ ταυτόχρονα να βοηθάει στο 
στέγνωμα των υλικών. 

 
 

 Να περιέχει οργανικά οξέα και τασιενεργά σε όξινο pH  διαλύματος ώστε να 

ουδετεροποιεί τα αλκαλικά υπολείμματα του απορρυπαντικού πλύσης και να 
επιταχύνει το στέγνωμα των υλικών χωρίς στίγματα.  

 Με ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας 

 Συμβατό και του ιδίου κατασκευαστή με το απορρυπαντικό χρήσης 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100LT/ETOΣ 
 

9) ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ  ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ  

  Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα γλουταραλδευδης 2%. 

 Να έτοιμο προς χρήση.  

 Να είναι βακτηριοκτόνο ( συμπεριλαμβανομένου Helicobacter pylori ), 

μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο και ιοκτόνο.( 

HBV,HIV,HCV,Noro,Adeno,Rolio). O χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού 
αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού 

φάσματος. 
 Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο μια ς ώρας με σαφή αναφορά 

στην λογαριθμική μείωση ( log 5) . 

 Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας . 

 Να αναφέρεται η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος από την 

στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Να ληφθεί υπόψη το κόστος 
χρήσης ανά ημέρα με αναγωγή.  

 Να κατατεθεί το φυλλάδιο των δεικτών που θα συνοδεύουν το σκεύασμα για 

τον έλεγχο της σταθερότητας του καθώς και η μελέτη επικύρωσης των 

αποτελεσμάτων των δεικτών με την ελάχιστη συγκέντρωση του απολυμαντικού 
διαλύματος . 

 Να διατίθεται σε  εύχρηστη συσκευασία 5 λίτρων. 

 Να είναι άοσμο. 

 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑN αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη 

ποσότητα, για την  ασφαλή απόρριψη του διαλύματος στο αποχετευτικό 
σύστημα, σύμφωνα με την Νομοθεσία. 

 Να αναφέρεται  ο χρόνος της απολυμαντικής δράσης που προτείνει ο 

κατασκευαστής του προϊόντος. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 600LT/ΕΤΟΣ 
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10) 
 

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

  Να είναι σε συμπυκνωμένη μορφή. 

 Να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϋμένιο (biofilm) και να κατατεθεί η 

μελέτη  
 Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι . 

 Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο και καυστικά αλκάλια 

 Με αντιμικροβιακή δράση σε βακτήρια, μύκητες, ιούς,  

 Να εμποδίζει τη διασπορά του βιολογικού φορτίου, χωρίς προωθητικό αέριο και 

βιοδιασπώμενο. 

 Να έχει εξαιρετική συμβατότητα με υλικά όπως γυαλί, κεραμικά, ανοξείδωτα, 

μέταλλα, αλουμίνιο, συνθετικά υλικά, λάστιχο, λάτεξ, σιλικόνη, κλπ 
 Να μην δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπικών 

οργάνων 

 Να περιέχει ένζυμα ικανά να διασπάσουν πρωτεΐνες, άμυλο και λίπη 

 Η απολυμαντική του δράση να τεκμηριώνεται από διάφορες μελέτες παρουσία 

οργανικού φορτίου   
 Ο χρόνος δράσης του να µην υπερβαίνει τα 15 min. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80LT/ΕΤΟΣ 
 

11) ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ) ΣΕ ΤΕΜ. 

  Να είναι σε δοχείο υπό πίεση, με σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους 

αυλούς 

 Να έχει ουδέτερο PH 

 Να εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει  

 Να καθαρίζει δύσκολους και ξεραμένους ρύπους σε λίγα λεπτά.  

 Συσκευασία των 250 έως 500gr 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24 ΤΕΜAXIA 

 

 

 
 

 
 


