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ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ PH 5 ΕΩΣ 5,5.

ΛΙΤΡΑ

50

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΤΕΜ

100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
o
o

o

Πρωτότυπο ενημερωτικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας
Απολυμαντικά για εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ενδοσκοπίων να
φέρουν σήμανση πιστότητας CE
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα
επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστή και το επίσημο φύλλο οδηγιών
χρήσεως του ΕΟΦ (εφόσον πρόκειται για προϊόντα που απαιτείται άδεια
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ)
Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης
Κατάθεση πίνακα με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος (δοσολογία,
πρότυπα ελέγχου και χρόνος επαφής ανά είδος μικροοργανισμού) Κατάθεση
μελετών αποτελεσματικότητας και συμβατότητας με τα υλικά
Κατάθεση δειγμάτων των προϊόντων αν ζητηθούν, σε πρωτότυπη συσκευασία.

▪

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ

o

o
o

Καθαριστικό χεριών και δέρματος ενηλίκων με ουδέτερο ph, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε
προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή αφρού. Με
ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες.
Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για
χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη
μικροοργανισμών. Με ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα
ελληνικά. Η ποσότητα να δίδεται σε λίτρα και στη τιμή να περιλαμβάνεται η δοσομετρική αντλία ανά
συσκευασία προϊόντος.
•

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

Ειδικά μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αντικειμένων
που δεν μπορούν να εμβαπτισθούν. Να είναι εμποτισμένα σε διάλυμα με αλκοόλες, διαστάσεων
περίπου 200X200mm, να μην αφήνουν υπολείμματα μετά την χρήση τους, να μην αφήνουν χνούδι,
να μην σκίζονται. Να είναι μίας χρήσεως σε πρακτική συσκευασία με κλιπ ασφαλείας που επιτρέπει
την μεμονωμένη χορήγηση μαντηλιών και σφραγίζει ερμητικά για αποφυγή διαρροής ή εξάτμισης.
Να είναι δραστικά έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών σε σύντομο
χρόνο. Να έχουν συμβατότητα με τα υλικά του νοσοκομειακού εξοπλισμού. Να φέρουν σήμανση CE
ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

