Πνμηάζεζξ βζα δδιόζζα δζααμύθεοζδ ηεπκζηώκ πνμδζαβναθώκ βζα ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚA (CPV 244550008) – DISINFECTANTS

CANA LABORATORIES
Κφνζμζ,
ε απάκηδζδ ηδξ απυ 20-5-2016 ακαημίκςζήξ ζαξ ιε αν. πνςη. 8734 πμο αθμνά ηδκ ζφκηαλδ ηεπκζηχκ
πνμδζαβναθχκ
βζα
ημκ
επενπυιεκμ
δζαβςκζζιυ
πνμιήεεζαξ
"Απμθοιακηζηχκ"
(CPV: 24455000-8), εα παναηαθμφζαιε υπςξ ζοιπενζθάαεηε ηζξ αηυθμοεεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο
πνμηείκμοιε βζα ημοξ ηαηςηένς θυβμοξ.




Σα ακηζζδπηζηά – απμθοιακηζηά ζδζμζηεοάζιαηα Hibitane πενζέπμοκ ςξ δναζηζηή μοζία ηδ
πθςνελζδίκδ, ςξ εη ημφημο έπμοκ εονφ ακηζιζηνμαζαηυ θάζια, δ δνάζδ ημοξ είκαζ ηαπεία ηαζ
παναηεηαιέκδ, εκχ ηαοηυπνμκα είκαζ αζθαθή βζα πνήζδ ζε αζεεκείξ ιε εονεμεζδή.
Η πνήζδ ηδξ πθςνελζδίκδξ πνμηείκεηαζ απυ ημοξ Δζεεκείξ Ονβακζζιμφξ Εθέβπμο Λμζιχλεςκ (CDC,
WHO η.α.).
ηδκ Εθθάδα, ηα ακηζζδπηζηά – απμθοιακηζηά ζδζμζηεοάζιαηα Hibitane, είκαζ εβηεηνζιέκα ςξ
θάνιαηα απυ ημκ Ε.Ο.Φ. ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημ ζαηνζηυ ηαζ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ζε υθα
ηα κμζδθεοηζηά ζδνφιαηα ηδξ πχναξ.

1) ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ ΑΠΟΤΝΗ CHLORHEXIDINE GLUCONATE (W/V) FLx1000ML MED.L.SOAP 4%
Να είκαζ ακηζζδπηζηυ ζηεφαζια πενζχκ & δένιαημξ εονέμξ θάζιαημξ ιε δναζηζηή μοζία ηδ πθωνελζδίκδ ζε
πενζεηηζηόηδηα 4% (W/V).
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζμ πνμεβπεζνδηζηή ακηζζδρία & ακηζζδρία ζηδκ ηαεδιενζκή πνάλδ.
Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ & ζμηηυκμ (κα ηαηαηεεμφκ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ).
Να δζαηίεεηαζ ζε θζάθεξ ηςκ 250ml & 1000ml
Να είκαζ εβηεηνζιέκμ απυ ημκ ΕΟΦ ςξ θανιαηεοηζηυ ζδζμζηεφαζια
Η πνμζθμνά κα πενζθαιαάκεζ ηδκ πανμπή δςνεάκ ακηθζχκ ηαζ αάζεςκ εκηυξ ημο εαθάιμο ημο αζεεκμφξ
Η ηαηαζηεοάζηνζα ηαζ δ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία κα είκαζ πζζημπμζδιέκεξ ηαηά ISO
Να πνμζημιζζημφκ ιε ηδκ πνμζθμνά ηα απαζημφιεκα πζζημπμζδηζηά ημο ηαηαζηεοαζηή & ημο πνμιδεεοηή
ηαεχξ ηαζ ηα απαναίηδηα πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ & αζθάθεζαξ ημο πνμσυκημξ

2) ΑΛΚΟΟΛΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ CHLORHEXIDINE GLUCONATE CUT.SOL 0,5% (W/V) FLx500ML
Να είκαζ ακηζζδπηζηυ ζηεφαζια πενζχκ & δένιαημξ εονέμξ θάζιαημξ ιε δναζηζηή μοζία ηδ πθωνελζδίκδ ζε
πενζεηηζηόηδηα 0,5% (W/V).
Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ & ζμηηυκμ (κα ηαηαηεεμφκ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ).
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ πνμεβπεζνδηζηή ακηζζδρία ηςκ πενζχκ & ημο δένιαημξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ
ακηζζδρία ηςκ πενζχκ & ημο δένιαημξ ζηδκ ηαεδιενζκή πνάλδ.
Να δζαηίεεηαζ ζε θζάθδ ηςκ 500ml
Να είκαζ εβηεηνζιέκμ απυ ημκ ΕΟΦ ςξ θανιαηεοηζηυ ζδζμζηεφαζια
Η πνμζθμνά κα πενζθαιαάκεζ ηδκ πανμπή δςνεάκ ακηθζχκ ηαζ αάζεςκ εκηυξ ημο εαθάιμο ημο αζεεκμφξ
Η ηαηαζηεοάζηνζα ηαζ δ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία κα είκαζ πζζημπμζδιέκεξ ηαηά ISO
Να πνμζημιζζημφκ ιε ηδκ πνμζθμνά ηα απαζημφιεκα πζζημπμζδηζηά ημο ηαηαζηεοαζηή & ημο πνμιδεεοηή
ηαεχξ ηαζ ηα απαναίηδηα πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ & αζθάθεζαξ ημο πνμσυκημξ

3. ΠΤΚΝΟ ΓΗΑΛΤΜΑ CHLORHEXIDINE GLUCONATE CUT.SOL 5% (W/V) FLx500ML

Να είκαζ ακηζζδπηζηυ ζηεφαζια, βεκζηήξ ακηζζδπηζηήξ πνήζδξ, εονέμξ θάζιαημξ ιε δναζηζηή μοζία ηδ
πθωνελζδίκδ ζε πενζεηηζηόηδηα 5% (W/V)
Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ & ζμηηυκμ (κα ηαηαηεεμφκ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ)
Να αναζχκεηαζ ιε κενυ απμδεηηήξ ααηηδνζαηήξ ζοβηέκηνςζδξ ή αθημυθδ
Να δζαηίεεηαζ ζε θζάθδ ηςκ 500ml
Να είκαζ εβηεηνζιέκμ απυ ημκ ΕΟΦ ςξ θανιαηεοηζηυ ζδζμζηεφαζια
Η ηαηαζηεοάζηνζα ηαζ δ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία κα είκαζ πζζημπμζδιέκεξ ηαηά ISO
Να πνμζημιζζημφκ ιε ηδκ πνμζθμνά ηα απαζημφιεκα πζζημπμζδηζηά ημο ηαηαζηεοαζηή & ημο πνμιδεεοηή
ηαεχξ ηαζ ηα απαναίηδηα πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ & αζθάθεζαξ ημο πνμσυκημξ

JOHNSON & JOHNSON
Α/Α :3 ORCO: 194538

Εκγοιζηά απμννοπακηζηά ζοιποηκςιέκα βζα ηαεανζζιυ ζε πθοκηήνζμ ηαζ ζημ
πένζ εκδμζημπζηχκ μνβάκςκ ηαζ ενβαθείςκ άμζιμ ιδ ενεεζζηζηυ παιδθμφ
αθνζζιμφ ζοιααηά ιε εκδμζηυπζα PENTAX μοδέηενμο ΡΗ
Θα εέθαιε κα πνμηείκμοιε ηα ελήξ:












οβηεηνζιέκα:

ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ
Να είκαζ εκγοιαηζηυ δζάθοια ηαεανζζιμφ ζαηνζηχκ ενβαθείςκ, ιε
πνςηεμθοηζηή δνάζδ βζα ηδκ αθαίνεζδ ηςκ μνβακζηχκ νφπςκ απυ
ηα ενβαθεία ηαζ ηα εκδμζηυπζα.
Να είκαζ παιδθμφ αθνζζιμφ ηαζ ιε μοδέηενμ PH.
Να είκαζ δναζηζηυ απυ ημ πνχημ θεπηυ ειαάπηζζδξ.
Να είκαζ ζπεδζαζιέκμ βζα πνήζδ ζημ πένζ ηαζ ζε πθοκηήνζα
οπενήπςκ.
Να ζοκμδεφεηαζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ εζδζηέξ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ.
Να δζαεέηεζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ.
Να δζαεέηεζ πζζημπμίδζδ ηαζ κα θένεζ ζήιακζδ CE.
Να έπεζ πνυκμ γςήξ απμεήηεοζδξ δομ πνυκζα ηαζ κα δζαηδνείηαζ ζε
εενιμηναζία δςιαηίμο.
Να έπεζ εοπάνζζημ άνςια.

Α/Α :6ORCO: 82708
Απμθοιακηζηά οβνά βζα εκδμζημπζηά υνβακα ηαζ ενβαθεία 14 ηαζ 24διενχκ
εημζιυπνδζηα ή ζοιπδηκςιέκα, άμζια, ιδ δζαανςηζηά, ιδενεεζζηζηά βζα δένια
ηαζ ακαπκεοζηζηυ ιε πνυκμ δνάζδξ 5' έςξ 10',δναζηζηά ζε ααηηήνζα, ιφηδηεξ ,
Ιμφξ (HIV - HBV), ιομααηηδνίδζα
(ΦΤΜΑΣΙΩΗ). Να αλζμθμβδεεί μζημκμιζηά αάζεζ ημο ηυζημοξ έημζιμοπνμξ
πνήζδ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ πνυκμ ζηαεενυηδηαξ.
Θα εέθαιε κα πνμηείκμοιε ηα ελήξ:
















ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΤΦΖΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ
Να είκαζ δζάθοια ορδθμφ ααειμφ απμθφιακζδξ 0,55%
μνεμθεαθαθδετδδξ ιε ηαπεία δνάζδ. βζα ηδκ απμθφιακζδ εονείαξ
βηάιαξ ενβαθείςκ (π.π. πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ ,εκδμζημπίςκ).
Να είκαζ ζμηηυκμ, ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, δναζηζηυ εκακηίςκ
ηςκ ζπμνίςκ ααηηδνίςκ ηαζ κα ηαηαζηνέθεζ αηυια ηαζ ημ
ιοημααηηδνίδζμ ηδξ θοιαηίςζδξ.
Σμ δζάθοια κα είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ, κα πνμζθένεζ ορδθμφ
επζπέδμο ααειμφ απμθφιακζδ ζε ιυθζξ 5 θεπηά ηαζ κα έπεζ δζάνηεζα
πνήζδξ ημοθάπζζημκ 14 διένεξ.
Η απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο δζαθφιαημξ κα πζζημπμζείηαζ ιε εζδζηέξ
ηαζκίεξ εθέβπμο αθθαβήξ πνχιαημξ.
Να είκαζ άμζιμ ηαζ ιδ ημλζηυ.
Να ζοκμδεφεηαζ απυ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ.
Να είκαζ ζοιααηυ ιε ιζα εονεία βηάια ενβαθείςκ δζαθυνςκ
ηαηαζηεοαζηχκ υπςξ Olympus, Pentax, KarlStorz, Aloka, GE,
WelchAllyn ηηθ.
Να δζαεέηεζ πζζημπμίδζδ ηαζ ζήιακζδ CE.
Να ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιεηά ηδκ απμζθνάβζζδ ημο δμπείμο βζα
ημοθάπζζημκ 70 διένεξ.
Να ηαηαηεεεί δείβια βζα δμηζιή.

ΚΟΜΗΓΖ ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ
Θέια: οθθμβή ηεπκζηώκ πνμδζαβναθώκ πνμιήεεζαξ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΧΝ (CPV 24455000-8)
Αλζυηζιεξ Κονίεξ, Αλζυηζιμζ Κφνζμζ,
Λάααιε βκχζδ ημο εββνάθμο ιε Ανζει. Πνωη. 8734/ 20-05-2016 ιε εέια ηδκ δδιυζζα
δζααμφθεοζδ βζα ζοθθμβή ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ πνμιήεεζα ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΧΝ (CPV
24455000-8), ηαζ ζε απάκηδζδ αοημφ ηαζ εα εέθαιε κα ζαξ οπμαάθθμοιε ηζξ ηάηςεζ ηεπκζηέξ
πνμδζαβναθέξ:
A/A 1 Gel πμθοαθημμθμύπα ηαπείαξ δνάζδξ ημο 1lit
1. Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ, θοιαηζμηηόκμ.
2. Να είκαζ δενιαημθμβζηά εθεβιέκμ.
3. ε ζοζηεοαζία έςξ 1 θίηνμ ιε εκζςιαηςιέκδ ακηθία ζε ηάεε δμπείμ βζα απμθοβή
επζιυθοκζδξ ημο πενζεπμιέκμο.
4. Να ηαηαηεεεί δ άδεζα απυ ημκ Ε.Ο.Φ ςξ αζμηηυκμ.
A/A 2 Κνειμζάπμοκα ιε μοδέηενμ PH 5,5 ηαζ ακηζααηηδνζδζαηή δνάζδ
1. Τβνυ ηνειμζάπμοκμ βζα ηαεανζζιυ πενζχκ ηαζ δένιαημξ ιε μοδέηενμ PH 5,5,
ηαηάθθδθμ βζα ζοπκή πνήζδ, κα ιδ δδιζμονβεί λδνμδενιίεξ ή ενεεζζιμφξ,
2. Να είκαζ δενιαημθμβζηά ηαζ μθεαθιζηά εθεβιέκμ ιε ιεθέηεξ, ιε πενζεηηζηυηδηα
ηαεανζζηζηχκ ζοζηαηζηχκ (ηαζζεκενβχκ) 15-30%, πςνίξ ζάπςκεξ ηαζ αθηάθζα, ιε βθοηενίκδ ηαζ
αζηαιίκεξ.
3. Με ήπζμοξ ακηζζδπηζημφξ πανάβμκηεξ, κα πενζέπεζ ιία ή πενζζζυηενεξ μοζίεξ ζακ
ζοκηδνδηζηά ζοζηαηζηά βζα ηδ ιδ ακάπηολδ ιζηνμαίςκ, υπςξ αοηά παναηηδνίγμκηαζ ζημ ΦΕΚ 329,
ηεφπμξ δεφηενμ 21/4/1997 ΚΤΑ 6α/μζη..320 πανάνηδια VI (εηηυξ Triclosan),
4. Να ακαθένμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο πνμϊόκημξ ζηδκ εηζηέηα ημο (ζηα εθθδκζηά).
5. Γκωζημπμίδζδ ημο ζηεοάζιαημξ ζημ CPNP ζε εθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ Νμ
1223/09.
6. ε ζοζηεοαζία 1 θίηνμο ιε εκζςιαηςιέκδ ακηθία ζε ηάεε δμπείμ βζα απμθοβή
επζιυθοκζδξ ημο πενζεπμιέκμο.
A/A 5 Απμθοιακηζηά οβνά ζοιποηκωιέκα βζα εκδμζημπζηά όνβακα ηαζ ενβαθεία
1. Απμθοιακηζηά οβνά ζοιποηκςιέκα βζα εκδμζημπζηά υνβακα ηαζ ενβαθεία δναζηζηά
εκηυξ 15΄ ζε ααηηήνζα, ιφηδηεξ, ζμφξ (HIV, HBV,), ιοημααηηδνίδζμ ηδξ θοιαηίςζδξ, ιε αάζδ ηδ
βθμοηαναθδεΰδδ (υπζ 20% θυβς ορδθήξ ημλζηυηδηαξ), πςνίξ θμνιαθδεΰδδ ζοιααηά ιε
εκδμζηυπζα PENTAX ιε μοδέηενμ ΡΗ, βζα πθφζζιμ ζημ πθοκηήνζμ.
2. ήιακζδ CE.
3. Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ ημο δζαθφιαημξ βζα ημ ζφκμθμ ημο γδημφιεκμο θάζιαημξ ζε
πνυκμ 15 θεπηχκ.
εθίδα 2 απυ 6

A/A 6 Απμθοιακηζηά οβνά βζα εκδμζημπζηά όνβακα ηαζ ενβαθεία 14 ηαζ 28 διενώκ
1. Απμθοιακηζηά οβνά βζα εκδμζημπζηά υνβακα ηαζ ενβαθεία 14 ηαζ 28 διενχκ
εημζιυπνδζηα ή ζοιποηκςιέκα, άμζια, ιδ δζαανςηζηά, ιδ ενεεζζηζηά βζα δένια ηαζ
ακαπκεοζηζηυ ιε πνυκμ δνάζδξ 5' έςξ 10', δναζηζηά ζε ααηηήνζα, ιφηδηεξ, Ιμφξ (HIV - HBV),
ιομααηηδνίδζα (ΦΤΜΑΣΙΩΗ).
2. Η ζηαεενυηδηα ηδξ δναζηζηυηδηαξ ημο έημζιμο δζαθφιαημξ κα επζδέπεηαζ έθεβπμ ιε
δείηηεξ ζφιθςκα ιε ηδκ αζαθζμβναθία ηαζ κα ηαηαηεεεί ημ λεκυβθςζζμ εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ ηςκ
δεζηηχκ.
3. Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ
4. Να αλζμθμβδεεί μζημκμιζηά αάζεζ ημο ηυζημοξ έημζιμο πνμξ πνήζδ ζε ζοκάνηδζδ ιε
ημ πνυκμ ζηαεενυηδηαξ. ήιακζδ CE.
A/A 7 Απμννοπακηζηά οβνά βζα πθύζζιμ ζημ πένζ πεζν/ηώκ ενβαθείωκ
1. Απμννοπακηζηά οβνά βζα πθφζζιμ ζημ πένζ πεζν/ηχκ ενβαθείςκ πςνίξ ζςδζμφπα,
πθςνζμφπα, μλέα, δζαανςηζηά ηαζ ηαοζηζηά ζοζηαηζηά, άμζια ιδ επζαθααή βζα δένια ηαζ
ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ιε αθηαθζηυ pH.
2. Να δζαεέημοκ απμζηθδνοκηζηό πανάβμκηα.
3. Να είκαζ ζοιποηκωιέκα ηαζ κα δίκεηαζ δ δμζμθμβία πνήζδξ.
4. Να είκαζ άπνςια βζα μπηζηή επαθή ιε ηα ενβαθεία ηαζ απμθοβή ηναοιαηζζιμφ.
5. Να είκαζ δναζηζηά έκακηζ biofilm ηαζ κα ηαηαηεεεί δ ιεθέηδ.
6. Να έπμοκ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ Γ.Υ.Κ.
A/A 9 Ακηζμλεζδωηζηό οβνό πεζν/ηώκ ενβαθείωκ
1. Ακηζμλεζδςηζηυ οβνυ πεζν/ηχκ ενβαθείςκ ιε υλζκμ pH, ζε ζοιποηκςιέκδ ιμνθή.
2. Να πενζέπεζ ακυνβακα μλέα άκς ημο 30% ηαζ ηαζζεκενβά βζα απμηεθεζιαηζηή αθαίνεζδ
ζημονζάξ ηαζ ηςκ απμπνςιαηζζιχκ απυ ηδκ επζθάκεζα ηςκ ενβαθείςκ.
3. Να ιδκ είκαζ ημλζηό ηαζ κα ιδκ έπεζ έκημκδ ή ενεεζζηζηή μζιή.
4. ε ζοζηεοαζία έωξ 1 θίηνμ.
5. Με ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ ΓΥΚ.
6. Να ακαθένεηαζ ημ ηόζημξ δζαθύιαημξ ιεηά ηδ ζοκζζηώιεκδ αναίωζδ.
A/A 11 Απμθοιακηζηά - απμννοπακηζηά οβνά επζθακεζώκ δαπέδωκ: εημζιόπνδζηα
πμθοαθημμθμύπα βζα έπζπθα, ζοζηεοέξ, ιδπακήιαηα θίηνα ΔΟΦ
1. Τβνυ απμθοιακηζηυ ιζηνχκ επζθακεζχκ, ιε αθημυθεξ, βζα πνήζδ ιε ρεηαζιυ.
2. Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ ή πθώνζμ.
3. Να είκαζ ιζηνμαζμηηυκμ (gram + ηαζ gram -), ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HBV, HIV, HCV) ηαζ
ιοημααηηδνζμηηυκμ.
4. Ο πνυκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 5 θεπηά
βζα ημ ζφκμθμ ημο επζεοιδημφ θάζιαημξ.
5. Να ελαηιίγεηαζ βνήβμνα, πωνίξ κα αθήκεζ ζηίβιαηα, ίπκδ ή ηαηάθμζπα.
6. Να ιδκ είκαζ μλεζδωηζηό ή δζαανωηζηό βζα ηζξ επζθάκεζεξ.
7. Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε δμπείμ ςξ 1 θίηνμο ιε δςνεάκ ζοζηεοή ρεηαζιμφ βζα
ηάεε δμπείμ.
8. Να είκαζ ηαηαπωνδιέκμ ζημ ΓΥΚ ηαζ κα έπεζ άδεζα ΔΟΦ.
A/A 14 Γζα αοηόιαηα πθοκηήνζα πεζν/ηώκ ενβαθείωκ ηαζ εύηαιπηωκ οθζηώκ
(ακαζζε/ηά- βαθόηζεξ) ηύπμο MIELE G7782 CD
Α) Απμννοπακηζηυ ζε ζηυκδ ιε εθαθνά αθηαθζηυ PH ηαζ απμζηθδνοκηζηυ πανάβμκηα πςνίξ
πθςνζμφπα – ζςδζμφπα ζοζηαηζηά, κα έπεζ ζοιααηυηδηα ιε ηα πθοκηήνζα MIELE ηαζ κα ηαηαηεεεί.
1. οιααηυ ηαζ ηδξ ίδζαξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ ιε ημ απμθοιακηζηυ ηαζ
μοδεηενμπμζδηζηυ οβνυ.
2. Να έπεζ CE ηαζ Γ.Υ.Κ.
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Β) Απμθοιακηζηό οβνό ιε μοδέηενμ pH ζοιποηκςιέκμ πςνίξ θμνιαθδεΰδδ,
1. Να έπεζ ζοιααηυηδηα ιε ηα πθοκηήνζα MIELE ηαζ ιε ημ απμννοπακηζηυ ηαζ
μοδεηενμπμζδηζηυ πνήζδξ.
2. Να είκαζ δναζηζηυ ζε ααηηήνζα, ιφηδηεξ, ζμφξ, (HIV, HBV, ΗCV,) ιοημααηηδνίδζμ ηδξ
θοιαηίςζδξ.
3. Να έπεζ ζήιακζδ CE.
Γ) Οοδεηενμπμζδηζηό οβνό ιε όλζκμ pH, παιδθμφ αθνζζιμφ
1. Να έπεζ ζοιααηυηδηα ιε ηα πθοκηήνζα MIELE ηαζ ιε ημ απμννοπακηζηυ ηαζ
απμθοιακηζηυ πνήζδξ.
2. Να θένεζ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζε Γ.Υ.Κ.
A/A 15 Γζα αοηόιαηα πθοκηήνζα πεζν/ηώκ ενβαθείωκ ηύπμο DECO 2000
Α) Εκγοιαηζηυ απμννοπακηζηυ οβνυ, ζοιποηκςιέκμ ιε εθαθνά αθηαθζηυ pH (8-11) βζαηί ηα
πθοκηήνζα δεκ έπμοκ ακηθία βζα πνήζδ μοδεηενμπμζδηζημφ οβνμφ
1. Μδ ενεεζζηζηυ, ιδ ηαοζηζηυ, πςνίξ ζςδζμφπα – πθςνζμφπα ζοζηαηζηά.
2. Να ιδκ είκαζ δζαανςηζηυ ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ επίζδια πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ
απυ ηαηαζηεοάζηνζεξ εηαζνείεξ ενβαθείςκ ηαζ πθοκηδνίςκ (υπζ ημπζημφξ ακηζπνμζχπμοξ).
3. Να πενζέπεζ απμζηθδνοκηζηή μοζία ηαζ κα ακαθένεηαζ πμζα είκαζ αοηή.
4. Να δίκεηαζ ηόζημξ δζαθύιαημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκόιεκδ αναίωζδ.
5. Να δζαεέηεζ ζήιακζδ CE ηαζ άδεζα Γ.Υ.Κ.
Β) Δζδζηό ζηεβκωηζηό ηαζ βοαθζζηζηό οβνό ιε ζοιααηόηδηα ζηα πθοκηήνζα DECO 2000.
1. οιποηκςιέκμ οβνυ ζηεβκςηζηυ-βοαθζζηζηυ βζα πθοκηήνζα ενβαθείςκ, ιε πανάβμκηεξ
βζα επζηάποκζδ ημο ζηεβκχιαημξ ηςκ ενβαθείςκ, απμθοβή ζηζβιάηςκ πάκς ζηα ενβαθεία ηαζ
ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηεβκχιαημξ.
2. Να είκαζ εθεβιέκμ ςξ πνμξ ηδκ εθάπζζηδ οπμθεζιιαηζηή ζοβηέκηνςζδ ηςκ δναζηζηχκ
μοζζχκ ημο ηαζ κα πνμζημιζζηεί ακηίζημζπδ ιεθέηδ ζφιθςκα ιε ημ ΕΝ ISO 10993-1 πενί
ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ.
3. Να δίκεηαζ ηόζημξ δζαθύιαημξ ιεηά ηδ ζοκζζηώιεκδ αναίωζδ.
4. Να θένεζ ζήιακζδ CE ωξ ζαηνμηεπκμθμβζηό πνμϊόκ ηαζ ηαηαπώνδζδ ΓΥΚ.
Γ) Γζα δζάθοζδ αθάηωκ ημο εαθάιμο.
1. Όλζκμ ηαεανζζηζηυ ζε ιμνθή ζηυκδξ βζα ηαεανζζιυ ημο ηάδμο ηαζ ηςκ ηζκδηχκ ιενχκ
ηςκ πθοκηδνίςκ (θηενςηέξ ηθπ.) απυ άθαηα ηαζ απμπνςιαηζζιμφξ πμο μθείθμκηαζ ζηδκ ηαηή
πμζυηδηα ημο κενμφ.
2. οιποηκςιέκμ, ιε ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζμοθθανιζηυ μλφ άκς ημο 60%.
3. Να έπεζ άδεζα Γ.Υ.Κ.
A/A 19 Απμννοπακηζηά – απμθοιακηζηά βζα πθοκηήνζα ηύπμο LANCER 1300 UP ηαζ 910
UP
Α) Μδ αθνχδεξ οβνυ απμννοπακηζηυ - απμθοιακηζηυ εονέμξ θάζιαημξ (ααηηήνζα, ιφηδηεξ,
ζμφξ,) ιοημααηηδνίδζμ ηδξ θοιαηίςζδξ ηαζ prions.
1. Να είκαζ αθηαθζηήξ ζφζηαζδξ βζα άνζζημ ηαεανζζηζηυ απμηέθεζια, ηαηάθθδθμ βζα
πδιζημεενιζηή απμθφιακζδ.
2. Να είκαζ ζοιποηκωιέκμ ηαζ κα δίκεηαζ δ δμζμθμβία πνήζδξ.
3. οιααηό ηαζ ημο ίδζμο ηαηαζηεοαζηή ιε ημ ελμοδεηενωηζηό μλύ.
4. ήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζε Γ.Υ.Κ.
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Β) Δλμοδεηενωηζηό μλύ
1. οιποηκςιέκμ, ιίβια μνβακζημφ ηαζ ακυνβακμο μλέςξ ζε πενζεηηζηυηδηα άκς ημο
30%, πςνίξ ηαζζεκενβά, ηαηάθθδθμ βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ αθηαθζηχκ οπμθεζιιάηςκ ζε αοηυιαηα
πθοκηήνζα ηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ αθάηςκ ημο κενμφ ηαζ ηςκ μλεζδχζεςκ απυ ηδκ
επζθάκζα ηςκ ενβαθείςκ.
2. Να δίκεηαζ δ ηζιή ημο δζαθύιαημξ ιεηά ηδ ζοκζζηώιεκδ αναίωζδ.
3. Να θένεζ ζήιακζδ CE ωξ ζαηνμηεπκμθμβζηό πνμϊόκ ηαζ ηαηαπώνδζδ ΓΥΚ.
A/A 21 Λζπακηζηό spray οδαημδζαθοηό – ιδ ζζθζημκμύπμ βζα ανενώζεζξ ενβαθείωκ ηωκ
400ml ιε νύβπμξ
1. Λζπακηζηό ζπνέζ πεζνμονβζηώκ ενβαθείωκ οδαημδζαθοηό ιε αάζδ ζαηνζηά θεοηά
έθαζα.
2. Να είκαζ ιδ ημλζηό (κα επζζοκαθεμύκ ιεθέηεξ ) ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα.
3. Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία έςξ 500 ml ηαζ κα δζαεέηεζ ιαηνφ πνμζεαθαζνμφιεκμ
νφβπμξ βζα θίπακζδ ζε ανενχζεζξ.
4. Να θένεζ ζήιακζδ CE ωξ ζαηνμηεπκμθμβζηό πνμϊόκ.
Α/Α 23 Τβνά πακάηζα βζα άιεζδ απμθύιακζδ εύηαιπηωκ εκδμζημπίωκ
1. Απμθοιακηζηά ιακηδθάηζα ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ζαηνμηεπκμθμβζηχκ
ζοζηεοχκ υπςξ εκδμζημπίςκ, εενιμεοαίζεδηεξ ηεθαθέξ οπενήπςκ, monitors, ζοζηεοέξ ΜΕΘ,
εενιμημζηίδεξ η.θπ
2. Διπμηζζιέκα ζε δζάθοια πμο δεκ πενζέπεζ αθημόθεξ, αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ ή
πθώνζμ.
3. Να έπμοκ ακεεηηζηή ηαηαζηεοή, κα ιδκ ζηίγμκηαζ ηαζ κα ιδκ αθήκμοκ ζκίδζα (non
woven).
4. Να πνμζθένμκηαζ ζε πναηηζηή ζοζηεοαζία έςξ 200 ηειαπίςκ, ιε ηθείζηνμ αζθαθείαξ
(ηθπ.) πμο κα επζηνέπεζ ηδ ιειμκςιέκδ πνήζδ ιενζηχκ απυ αοηά ηαζ κα δζαζθαθίγεζ ηδ
δζαηήνδζδ ηδξ οβναζίαξ ηαζ ηδ ιδ επζιυθοκζδ ηςκ οπμθμίπςκ.
5. Να είκαζ δναζηζηά έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα έκακηζ ακεεηηζηχκ
κμζμημιεζαηχκ ζηεθεπχκ Klebsiella ηαζ Acinetobacter), ιοηήηςκ, ζχκ (HBV, HCV, HIV),
ιοημααηηδνζδίμο θοιαηίςζδξ.
6. Να ιδκ πνμηαθμφκ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα, ημ δένια ή ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια.
7. Να δζαεέημοκ ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπώνδζδ ζε ΓΥΚ.
Α/Α 24 Απμννοπακηζηό - απμθοιακηζηό οβνό βζα πθοκηήνζα ηθζκώκ
1. οιποηκςιέκμ οβνυ απμθοιακηζηυ – απμννοπακηζηυ βζα πθοκηήνζα ηθζκχκ, ιε ηαπεία
δνάζδ ζηα 2 θεπηά.
2. Υαιδθμύ αθνζζιμύ ιε μοδέηενμ pH.
Α/Α 25 Απμθοιακηζηό οβνό ηύπμο (Micro - back forte) ή ακηίζημζπμ ηωκ 5 lt βζα ελωηενζηέξ
επζθάκεζεξ ιδπακδιάηωκ ΜΣΝ
1. οιποηκςιέκμ οβνυ απμθοιακηζηυ - ηαεανζζηζηυ επζθακεζχκ, πχνςκ ηαζ ελμπθζζιμφ
(δάπεδα, ημίπμζ ζε εαθάιμοξ αζεεκχκ, Μμκάδεξ Εκηαηζηήξ Θεναπείαξ (ΜΕΘ) εκδθίηςκ, παζδζχκ
ηαζ κεμβκχκ, ιδπακήιαηα πεζνμονβείμο, ΜΣΝ, εενιμημζηίδεξ (plexiglas/makrolon), ζοζηεοέξ
παναημθμφεδζδξ γςηζηχκ θεζημονβζχκ-monitors).
2. Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή πθχνζμ. Να ιδκ είκαζ ημλζηυ βζα ημκ πνήζηδ.
3. Να είκαζ άμζιμ ή ιε ήπζα, εοπάνζζηδ μζιή. Να είκαζ ιζηνμαζμηηυκμ (gram + ηαζ gram ), ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ηαζ ιοημααηηδνζμηηυκμ.
4. Ο πνυκμξ επίηεολδξ ημο ηαεανζζηζημφ ηαζ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ
οπενααίκεζ ηα 30 θεπηά βζα ημ ζφκμθμ ημο επζεοιδημφ θάζιαημξ.
5. Να είκαζ ζοιααηυ ιε επζθάκεζεξ απυ ιέηαθθμ, πθαζηζηυ, PVC, linoleum, ιάνιανμ,
πθαηάηζ, οθζηυ εενιμημζηίδςκ, monitors, ηθπ.
6. Να πενζέπεηαζ ζε εφπνδζηδ ζοζηεοαζία ιέπνζ 5 θίηνα ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ δςνεάκ
δμζμιεηνζηή ακηθία ή άθθμ δμζμιεηνζηυ δμπείμ.
7. Να είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ζημ ΓΥΚ,κα έπεζ άδεζα ΕΟΦ ηαζ CE ζήιακζδ.

Επζπνμζεέηςξ ηςκ παναπάκς ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαζ βζα επζαεααίςζδ ηδξ
εκανιυκζζδξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ ηυζμ ηεπκζηχξ υζμ ηαζ ιε ημ ζζπφμκ κμιζηυ
πθαίζζμ πνμηείκμοιε κα ζοιπενζθδθεμφκ πνμξ δζααμφθεοζδ ηαζ μζ ηάηςεζ εζδζημί υνμζ πμο
έπμοκ ςξ ελήξ:
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Όθα ηα πνμζθενυιεκα πνμσυκηα:
1. Θα πνέπεζ κα είκαζ ιδ αθαπηζηά βζα ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ ηαηά ημκ πνμηεζκυιεκμ
ηνυπμ πνήζδξ.
2. Επίζδξ, εα πνέπεζ κα δζαηδνμφκ ηδκ αλία ηςκ ακηζηεζιέκςκ, δδθαδή κα ιδκ έπμοκ
ηαηαζηνεπηζηέξ βζα αοηά ζδζυηδηεξ ηαηά ηδκ απμθφιακζδ ηαζ κα είκαζ ζοιααηά ιε δζάθμνα
οθζηά ακμλείδςηα, ειαβζέ, αηνοθζηά, η.α.
3. Γζα ηάεε έκα απυ ηα πνμζθενυιεκα είδδ είκαζ οπμπνεςηζηή δ πνμζηυιζζδ ηςκ παναηάης
δζηαζμθμβδηζηχκ επί πμζκή απυννζρδξ :
3.1. Ακαθοηζηυ Φφθθμ οιιυνθςζδξ πνμξ ηζξ γδημφιεκεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηάεε εκυξ
πνμσυκημξ ιε παναπμιπέξ ζε επίζδια θοθθάδζα δ εβπεζνίδζα. Θα δίκεηαζ πθήνδξ ηαζ
ακαθοηζηή απάκηδζδ (υπζ ιμκμθεηηζηά: «καζ», «υπζ», «ζοιθςκμφιε», «οπενηαθφπημοιε») ζε
ηάεε ιία απυ ηζξ παναβνάθμοξ ηςκ Γεκζηχκ ηαζ ηςκ Εζδζηχκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ ιε ηδκ
ίδζα ζεζνά ηαζ ανίειδζδ ηαεχξ ηαζ παναπμιπή ζημ ζπεηζηυ θοθθάδζμ / πνμζπέηημοξ / ηεπκζηυ
δεθηίμ η.α. ηαεχξ ηαζ ζε ηάεε άθθμ έββναθμ πμο κα πζζημπμζεί ηδκ απυθοηδ ζοιθςκία ιε ηζξ
ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ δζαηήνολδξ.
3.2. Πζζημπμζδηζηυ πδιζηήξ ζφκεεζδξ ημο πνμσυκημξ ζηα Εθθδκζηά.
3.3 Άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ Ε.Ο.Φ. βζα ηα απμθοιακηζηά επζθακεζχκ – πχνςκ ή Γ.Υ.Κ. βζα
πνμσυκηα ιε ηαεανζζηζηή δνάζδ.
3.4. Να επζζοκαθεμφκ ηα θφθθα δεδμιέκςκ αζθάθεζαξ (MSDS) ζηα Εθθδκζηά, ζφιθςκα ιε
ηδκ μδδβία Ε.Ε. 1907/2006, ηαζ ημκ ηακμκζζιυ ΕΚ. 1272/2008 CLP.
3.5. Ακηίβναθμ επζζήιακζδξ (εηζηέηα) ζηα Δθθδκζηά.
3.6. Ακαθοηζηυ θοθθάδζμ πνμσυκημξ ζηα Εθθδκζηά ηαζ ζηα Αββθζηά εάκ πνυηεζηαζ βζα
εζζαβυιεκμ πνμσυκ. Επίζδξ, μδδβίεξ πνήζδξ ζηα Εθθδκζηά.
3.7. Βζαθζμβναθζηή ακαθμνά ηαζ πίκαηεξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ηαηά μνβακζζιώκ
ζηόπωκ.
3.8. Να ηαηαηεεμφκ ηα πζζημπμζδηζηά δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ (ISO 9001
ή 9002, ISO 13485). Γζα υζα εη ηςκ πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ είκαζ ελανηήιαηα ή
αμδεήιαηα ζαηνμηεπκμθμβζηχκ ελανηδιάηςκ κα πνμζημιζζεμφκ πζζημπμζδηζηά ζήιακζδξ CE
(DECLARATION OF CONFORMITY) α) ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ βζα ηάεε έκα απυ ηα
απμννοπακηζηά ηαζ α) απυ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ βζα ηα πνμσυκηα απμθφιακζδξ.
4. Γζα απμθοιακηζηά ή απμννοπακηζηά εκδμζημπίςκ κα πνμζημιζζεμφκ πζζημπμζδηζηά
ζοιααηυηδηαξ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηςκ εκδμζημπίςκ.
5. Όζα απυ ηα απμννοπακηζηά ηαζ απμθοιακηζηά πνμσυκηα πνμμνίγμκηαζ βζα πνήζδ ζε
αοηυιαηα πθοκηήνζα πνέπεζ απαναζηήηςξ κα δζαεέημοκ πζζημπμίδζδ απυ ημοξ
ηαηαζηεοαζηέξ ηςκ πθοκηδνίςκ ηθπ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαθθδθυθδηα ημοξ βζα ηδ
ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ.
6. Γζα θυβμοξ ζοιααηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ πδιζηχκ ηα πνμσυκηα ηςκ αοημιάηςκ πθοκηδνίςκ εα
ηνζεμφκ ηαζ εα ηαηαηονςεμφκ ζε έκα πνμιδεεοηή, μ μπμίμξ εα ιεζμδμηεί ζημ ζοκμθζηυ
ηυζημξ πθφζδξ βζα ηδκ γδημφιεκδ πνήζδ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ γδημφιεκςκ πνμσυκηςκ βζα ηδκ
ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ.
7. Όζα εη ηςκ πνμσυκηςκ δεκ πθδνμφκ ημοξ εζδζημφξ υνμοξ ή ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ εα
απμννίπημκηαζ. Επίζδξ, πνμσυκ πμο ακαθένεζ ρεοδή ζημζπεία εα απμηθείεηαζ ηδξ
αλζμθυβδζδξ.
8. Να ηαηαηεεεί ημ ζζπφμκ πζζημπμζδηζηυ-απμδεζηηζηυ ζοιιεημπήξ ημο πνμιδεεοηή ζε
ζφζηδια ακαηφηθςζδξ ηςκ ζοζηεοαζζχκ αάζεζ ημο κυιμο Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001.3.5

