ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Θεσσαλονίκη 09-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 26192

Προς: Το Γραφείο Προμηθειών
ΘΕΜΑ: «Πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Απολυμαντικών για τις ανάγκες
των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης) και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Ενιαίου –
Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2020».
Σήμερα την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., οι κάτωθι υπογράφοντες, οι οποίοι
αποτελούμε Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, βάση της υπ’ αριθ. 1817/06-11-2020 (ΑΔΑ:
ΨΒΙΩ46906Α-3Ω8) Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου:
1. Μπαλικτσή Ελένη, ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με αναπληρωματικό μέλος τη Σουλουντζή Βασιλική
Ιατρών ΕΣΥ
2. Πιτσιόρλα Λυδία, ΤΕ Νοσηλευτριών με αναπληρωματικό μέλος τον Καζινέρη Δημήτριο ΤΕ Νοσηλευτών
3. Κωνσταντινίδου Μαρία ΤΕ Νοσηλευτριών, με αναπληρωματικό μέλος την Λεούση Ξανθή, ΤΕ
Επισκεπτριών Υγείας
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια Απολυμαντικών, για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας κι αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδιαίτερα του άρθρου 54
«Τεχνικές Προδιαγραφές».
2. Την Απόφαση της υπ’ αριθ. 7ης/03-04-2020 (θέμα 93ο ΑΔΑ: ΨΞΤ546906Α-Χ2Ε) Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε ο Ενιαίος - Κοινός Πίνακας
Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2020 ως προς την διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών
διαδικασιών και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του
σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
Καταθέτουμε τα εξής:

σελ. 1

ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης) ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" CPV (24455000-8)
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
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σελ. 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΕΣ
(ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ)
Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό δαπέδων και μεγάλων επιφανειών (δάπεδα, τοίχοι χειρουργείου, κλπ).
 Να μην περιέχει φορμαλδεΰδη, φαινόλες και χλώριο.
 Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.
 Να είναι βακτηριοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, ADENO, POLIO, ROTA).
 Nα καλύπτει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής του δράσης για την ζητούμενη χρήση
συμπεριλαμβανομένου του πρότυπου ΕΝ 16615.
 Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για
το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.
 Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι και να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά συμβατότητας.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες
ανεξάρτητων φορέων.
 Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και
ρυπαρές (dirty) συνθήκες.
 Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος έπειτα από τη συνιστώμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου
απολυμαντικού φάσματος.
 Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για
εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως
δίδονται στο παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ

2

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ
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σελ. 3

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων, μηχανημάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.
 Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους στις συνιστώμενες δοσολογίες
χρήσης και να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος.
Να είναι φιλικό με το περιβάλλον και βιοδιασπώμενο.
Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.
Να είναι βακτηριοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και φυματιοκτόνο.
Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για
το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.
 Nα καλύπτει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής του δράσης για την ζητούμενη χρήση
συμπεριλαμβανομένου του πρότυπου ΕΝ 16615.
 Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες
διαπιστευμένων φορέων.
 Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty)
συνθήκες.
 Να αναφέρεται η τιμή συμπυκνωμένου λίτρου και η τιμή του έτοιμου λίτρου διαλύματος μετά την προτεινόμενη
αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος.
 Να είναι συμβατό με όλες τις επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό
ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, monitors, κλπ. και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για
εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως
δίδονται στο παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΛΙΤΡΟ
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ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης τροφίμων.
 Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.
 Δραστικό έναντι βακτηριδίων, 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 άχρωμο και άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα.
 Να μην είναι τοξικό, ούτε ερεθιστικό για το χρήστη στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης και να κατατεθεί το
οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές
κοπής κιμά, κλπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά
συμβατότητας.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty)
συνθήκες.
 Να αναφέρεται το κόστος του διαλύματος μετά την αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο
χρόνο για την ενδεικνυόμενη εφαρμογή .
 Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από
μελέτες.
 Η απολυμαντική του δράση και η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης-διαχείρισης τροφίμων να πιστοποιείται
από ανεξάρτητο φορέα.
 Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος και δοσομετρικά δοχεία αραίωσης.
 Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος έπειτα από τη συνιστώµενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου
απολυμαντικού φάσματος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας . Αν πρόκειται για
εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως
δίδονται στο παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.

ΛΙΤΡΟ
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σελ. 5

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού επιφανειών και εξοπλισμού σε χώρους με επιβαρυμένο φορτίο ρύπων και ιδιαίτερα σε
χώρους μαγειρείων και εστίασης.
 Να έχει ισχυρή λιποδιαλυτική δράση.
 Να είναι χαμηλού αφρισμού.
 Να είναι με ελαφρά αλκαλικό PH 9-11 για ισχυρή καθαριστική δράση.
 Να υπάρχουν ουσίες με απορρυπαντικές ικανότητες έναντι οργανικών και ανόργανων ρύπων (μία εκ των ουσιών

να είναι ανιονικό τασιενεργό).
 Να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού (απαραίτητη η ύπαρξη αποσκληρυντικής ουσίας).
 Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των χώρων που θα χρησιμοποιηθεί, όπως των μαγειρείων
και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές κοπής κιμά, κλπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων και να
συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να είναι ασφαλές για το χρήστη, κυρίως να μην είναι τοξικό ή καυστικό στην χρήση του.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού αποτελέσματος, καθώς και το κόστος του
διαλύματος μετά την αραίωση.
 Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ εξάρτημα δοσομέτρησης), καθώς και ΔΩΡΕΑΝ συσκευές ψεκασμού (για μίξη νερούαπορρυπαντικού).
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.

ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ
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Απολυμαντικά - καθαριστικά δισκία των 2,5 gr με δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC).
 Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.
 Να διαθέτουν δράση έναντι μικροβίων (gram + και gram -), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA), μυκοβακτηριδίων και
σπόρων.
 Να είναι συμβατά με επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, μάρμαρο, linoleum και πλακάκι και να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά συμβατότητας.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50-100 δισκίων το μέγιστο.
 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
ανεξάρτητων φορέων.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να μην είναι επιβλαβές για το χρήστη και το περιβάλλον.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.

ΤΕΜΑΧΙΟ
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σελ. 7

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ
Ειδικό απολυμαντικό υγρό για χρήση σε συσκευή αέριας απολύμανσης για την απολύμανση ειδικών χώρων νοσηλείας
ασθενών (π.χ. χώροι απομόνωσης ή συν-νοσηλείας ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια).
 Να είναι συμβατό με τις συσκευές αέριας απολύμανσης ANIOS AEROSEPT και NOCOLIZE.
 Να μην περιέχει αλδεΰδες.
 Να έχει δραστικότητα έναντι μικροβίων (ιδιαίτερα έναντι νοσοκομειακών ανθεκτικών gram + και gram - μικροβίων) και
μυκήτων.
 Να είναι έτοιμο για χρήση.
 Να κατατεθούν πίνακας φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες
ανεξάρτητων φορέων καθώς και ο χρόνος δράσης.
 Να περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος και ο χρόνος χρήσης του σκευάσματος καθώς και οι ιδιαίτερες προφυλάξεις που
απαιτούνται για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.
 Να αναφέρεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται μετά την χρήση του απολυμαντικού και πριν την
επαναχρησιμοποίηση του χώρου για νοσηλεία ασθενών και να αποκλείεται η εναπόθεση τοξικών καταλοίπων.
 Να είναι συμβατό με όλες τις νοσοκομειακές επιφάνειες και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να είναι μη εύφλεκτο και αντιεκρηκτικό.
 Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρητή.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας . Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΛΙΤΡΟ
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σελ. 8

Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών, με αλκοόλες, για χρήση με ψεκασμό.
 Να περιέχει αλκοόλες σε συγκέντρωση 60-70% v/v.
 Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο, καθώς και άλλες πρόσθετες ουσίες επικίνδυνες για τον χρήστη και τα
αντικείμενα.
 Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -) , ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών (Klebsiella
και Acinetobacter), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και μυκοβακτηριδιοκτόνο.
 Να καλύπτει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής του δράσης για την ζητούμενη χρήση.
 Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του
επιθυμητού φάσματος.
 Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα.
 Να μην είναι τοξικό, ούτε ερεθιστικό για το χρήστη κατά την εφαρμογή του.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες.
 Να είναι συμβατό με τις περισσότερες επιφάνειες ( π.χ. μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά, makrolon),
εξαιρουμένου των ευαίσθητων σε αλκοόλες επιφανειών ( π.χ. από Plexiglass, ψηφιακές οθόνες/monitors κλπ.)
και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρο.
 Να συνοδεύεται με ΔΩΡΕΑΝ συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη).
 Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες
ανεξάρτητων φορέων.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας . Αν πρόκειται για
εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν.
 Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΛΙΤΡΟ
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ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΚΛΠ.
Αφρός καθαρισμού και απολύμανσης επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
18010020011

 Να μην περιέχει αλδεΰδες, αλκοόλες ή χλώριο.
 Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων (gram+ και gram-), ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών Klebsiella και

Acinetobacter), ιών (HBV, HCV, HIV), μυκήτων και μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης.
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής του δράσης για την ζητούμενη χρήση
συμπεριλαμβανομένου του πρότυπου ΕΝ 16615.
 Να είναι έτοιμο προς χρήση.
 Να είναι συμβατό με ψηφιακές οθόνες, Plexiglass, Makrolon, θερμοκοιτίδες κλπ.
 Να έχει άριστη συμβατότητα με τα προαναφερόμενα υλικά και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας των
κατασκευαστών.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να είναι άοσμο.
 Να μην είναι τοξικό, ούτε ερεθιστικό για τον χρήστη.
 Να είναι ελεύθερο αλλεργιογόνων ουσιών.
 Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρο.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ συσκευή ψεκασμού αφρού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη).
 Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες
ανεξάρτητων φορέων.
 Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες.
 Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο του επιθυμητού απολυμαντικού φάσματος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
 Να καλύπτει

σελ. 9

ΤΕΜΑΧΙΟ
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Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ψ.Ν.Θ.
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

σελ. 10

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
Απολυμαντικά μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικών συσκευών όπως θερμοευαίσθητες κεφαλές
υπερήχων, monitors, συσκευές ΜΕΘ, κρεβάτια ασθενών , ηχοβολείς διοισοφάγειων Philips κλπ.
 Εμποτισμένα σε διάλυμα που να μην περιέχει αλκοόλες, αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.
 Να είναι δραστικά έναντι μικροβίων (gram+ και gram-), ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών Klebsiella και
Acinetobacter), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV).
 Να καλύπτει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής του δράσης για την ζητούμενη χρήση
συμπεριλαμβανομένου του πρότυπου ΕΝ 16615.
 Να έχουν ανθεκτική κατασκευή, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (non woven).
 Να προσφέρονται είτε σε ατομική συσκευασία είτε σε πρακτική συσκευασία έως 200 τεμαχίων, με κλείστρο ασφαλείας
(κλιπ) που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μερικών από αυτά και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη
επιμόλυνση των υπολοίπων.
 Να μην προκαλούν ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα.
 Να είναι ελεύθερο αλλεργιογόνων ουσιών.
 Να συνοδεύονται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες
ανεξάρτητων φορέων.
 Να είναι συμβατό με ψηφιακές οθόνες, Plexiglass, Makrolon, θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors,
συσκευές ΜΕΘ, κρεβάτια ασθενών, καθώς και με ηχοβολείς διοισοφάγειων Philips κλπ.
 Να έχει άριστη συμβατότητα με τα προαναφερόμενα υλικά και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας των
κατασκευαστών.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
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σελ. 11

Συμπυκνωμένο ενζυματικό υγρό με ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH διαλύματος 6,5-8,5.
 Να είναι κατάλληλο για χρήση με εμβάπτιση και σε λουτρό υπερήχων, χωρίς ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα.
 Να είναι χαμηλού αφρισμού και να μη θολώνει σε θερμοκρασία 40Ο C.
 Να είναι μη οξειδωτικό, μη διαβρωτικό, μη καυστικό.
 Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή.
 Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και ένζυμα για την αφαίρεση αίματος, πρωτεϊνών, λιπών, αμύλου και να απομακρύνει
αποτελεσματικά τo βιοϋμένιο (biofilm) και να αποδεικνύεται με μελέτες.
 Να μη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων
και ενδοσκοπικών οργάνων.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για βλεννογόνους και αναπνευστικό στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης. Να κατατεθεί
το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ η δοσομετρική αντλία.
 Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραίωση και ο χρόνος δράσης.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΛΙΤΡΟ
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σελ. 12

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ (ΑΜΕΣΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ)
Ενζυματικός καθαριστικός αφρός χωρίς απολυμαντική δράση έτοιμος προς χρήση.
Να περιέχει ένζυμα ικανά να διασπάσουν το αίμα, το λίπος, τις πρωτεΐνες και τους υδρογονάνθρακες.
Να έχει ουδέτερο έως ελαφρά αλκαλικό pH 7-9 ±0,5.
Να είναι χωρίς προωθητικό αέριο.
Να είναι βιοδιασπώμενο.
Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για βλεννογόνους και αναπνευστικό.
Να εμποδίζει τη διασπορά και το στέγνωμα του βιολογικού φορτίου.
Να μη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών
εργαλείων.
Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 1 λίτρο.
Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη).
Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
11670011035

σελ. 13

Συμπυκνωμένο αντισκωριακό υγρό ανοξείδωτων χειρουργικών εργαλείων.
 Να περιέχει ανόργανα οξέα άνω του 30% και τασιενεργά για αφαίρεση σκουριάς και αποχρωματισμού από την επιφάνεια
των εργαλείων.
 Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να μην είναι τοξικό και να μην έχει έντονη ή ερεθιστική οσμή.
 Να δίδεται αναλυτικά το είδος και η περιεκτικότητα σε ανόργανο οξύ.
 Να δίδεται η δοσολογία χρήσης και ο χρόνος δράσης.
 Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση.
 Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρο.
 Να περιλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει σήμανση CE.

ΛΙΤΡΟ
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Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
11010120085

σελ. 14

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Λιπαντικό σπρέι χειρουργικών εργαλείων.
 Να είναι υδατοδιαλυτό.
 Να μην περιέχει σιλικόνη ή άλλα συστατικά που εμποδίζουν την αποστείρωση εργαλείων σε κλίβανο ατμού και σε ξηρό
κλίβανο.
 Να μη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών
εργαλείων.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να μην είναι τοξικό για το χρήστη (να επισυναφθούν μελέτες ασφαλείας) και να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να μην αφήνει υπολείμματα μετά την αποστείρωση.
 Να φέρει μακρύ λεπτό προσθαφαιρούμενο ρύγχος για τη λίπανση των χειρουργικών εργαλείων σε αρθρώσεις και δύσκολα
προσβάσιμα σημεία.
 Να διατίθεται σε συσκευασία έως 500ml.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ ρύγχος ψεκασμού ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει σήμανση CE.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ
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Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
18010020013

Ψ.Ν.Θ.
43-2204

σελ. 15

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό (για προ απολύμανση)-καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων.
 Να είναι κατάλληλο για χρήση με εμβάπτιση στο χέρι (βυθισμό) και σε πλυντήριο υπερήχων.
 Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.
 Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH διαλύματος 6,5 – 8,5.
 Να περιέχει καθαριστικές ουσίες για αφαίρεση πρωτεϊνών, λιπών, αμύλου κλπ.
 Να μην αφήνει κατάλοιπα και να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϋμένιο (biofilm). Να επισυναφθούν
αντίστοιχες μελέτες.
 Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HΒV, HCV).
 Να κατατεθούν πίνακας φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες
ανεξάρτητων φορέων καθώς και ο χρόνος δράσης.
 Η μικροβιολογική δοκιμή να έχει γίνει σε ρυπαρές συνθήκες.
 Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο
του επιθυμητού φάσματος.
 Να είναι χαμηλού αφρισμού και να μη θολώνει σε θερμοκρασία 40Ο C.
 Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για δέρμα, βλεννογόνους ή οφθαλμούς του προσωπικού στις συνιστώμενες δοσολογίες
χρήσης. Να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να μη δημιουργεί φθορά στα εργαλεία.
 Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπίων.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραίωση για το επιθυμητό φάσμα δράσης.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
 Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

ΛΙΤΡΟ
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Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
18010020005

Ψ.Ν.Θ.
43-2001

σελ. 16

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΛΙΤΡΟ
ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2%
 Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα γλουταραλδεΰδης 2%.
 Να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς την ανάγκη ενεργοποιητή.
 Να είναι βακτηριοκτόνο (συμπεριλαμβανομένου Helicobacter pylori), μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριδιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV,
HIV, HCV, Adeno, Polio, Νoro).
 Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού
φάσματος.
 Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας .
 Να αναφέρεται η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος από την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για
πρώτη φορά (διάρκεια σταθερού διαλύματος τουλάχιστον 14 έως 28 ημέρες ). Θα ληφθεί υπόψη το κόστος χρήσης ανά
ημέρα με αναγωγή.
 Να είναι ασφαλές για τους χρήστες και φιλικό προς το περιβάλλον.
 Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρητή.
 Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή απόρριψης.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. Να επισυναφθούν μελέτες
αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς.
 Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη ποσότητα, για την ασφαλή απόρριψη του διαλύματος
στο αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας . Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.
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Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
18010020006

σελ. 17

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα υπεροξικού οξέως.
 Να είναι έτοιμο προς χρήση.
 Να είναι χημικά σταθερό.
 Να αναφέρεται η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος από την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη
φορά (διάρκεια σταθερού διαλύματος τουλάχιστον 1-14 ημέρες). Θα ληφθεί υπόψη το κόστος χρήσης ανά ημέρα με
αναγωγή.
 Να μην περιέχει οξικό οξύ για αποφυγή τοξικών αναθυμιάσεων οξικού οξέως.
 Να έχει ουδέτερο pΗ.
 Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων, ιών (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro) και ανθεκτικών
νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, μυκοβακτηριδίων και σπόρων, με δράση εντός 10 λεπτών. Για τη σποροκτόνο δράση
να υπάρχει σαφής αναφορά στη λογαριθμική μείωση (log 5).
 Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς.
 Να είναι αποτελεσματικό ακόμη και με την παρουσία οργανικής ύλης (αίμα, εκκρίσεις κλπ.) και να δρα έναντι του
βιοϋμένιου (biofilm) με επιστημονική τεκμηρίωση.
 Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων.
 Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή απόρριψης.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους χρήστες.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρητή.
 Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ενεργοποιητή, αυτός να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ΔΩΡΕΑΝ.
 Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

ΛΙΤΡΟ
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Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
18010020007

σελ. 18

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΟΡΘΑΦΘΑΛΔΕΫΔΗ
Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα ορθοφθαλδεΰδης 0,55% έτοιμο προς χρήση.
 Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων και ιών (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro).
 Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά για το σύνολο του ζητούμενου
φάσματος.
 Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας, με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση .
 Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς.
 Να μην είναι διαβρωτικό ή οξειδωτικό και να μην παράγει τοξικές αναθυμιάσεις.
 Να είναι ασφαλές για τους χρήστες και φιλικό προς το περιβάλλον.
 Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή απόρριψης.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να αναφέρεται η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος από την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη
φορά (διάρκεια σταθερού διαλύματος τουλάχιστον 14 ημέρες). Θα ληφθεί υπόψη το κόστος χρήσης ανά ημέρα με
αναγωγή.
 Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες.
 Στην περίπτωση που από τους διεθνείς κανονισμούς, οδηγίες και την Ελληνική νομοθεσία, απαιτείται
αδρανοποίηση του διαλύματος για την ασφαλή απόρριψη του στο αποχετευτικό δίκτυο, η αδρανοποιητική ουσία θα
παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στην κατάλληλη ποσότητα.
 Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας . Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
 Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

ΛΙΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΫΔΗΣ 2%
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σελ. 19

Χημικοί δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας του διαλύματος γλουταραλδεΰδης της κατηγορίας 15.
 Να ελέγχουν την δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος.
 Να επιβεβαιώνουν ότι η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο διάλυμα παραμένει πάνω από την ελάχιστη
απαιτούμενη συγκέντρωση.
 Να είναι συμβατοί με το σκεύασμα της κατηγορίας 16.
 Να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και να προσκομισθεί δήλωση πιστοποίησης από τον ίδιο.
 Να διατίθενται σε συσκευασία έως 100 τεμαχίων.
 Να κατατεθούν δείγματα.
 Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των δεικτών και το χρονικό διάστημα χρήσης τους μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

19

ΤΕΜΑΧΙΟ

Χημικοί δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας του διαλύματος υπεροξικού οξέως της κατηγορίας 16.
 Να ελέγχουν την δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος.
 Να επιβεβαιώνουν ότι η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο διάλυμα παραμένει πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη
συγκέντρωση.
 Να είναι συμβατοί με το σκεύασμα της κατηγορίας 17.
 Να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και να προσκομισθεί δήλωση πιστοποίησης από τον ίδιο.
 Να διατίθενται σε συσκευασία έως 100 τεμαχίων.
 Να κατατεθούν δείγματα.
 Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των δεικτών και το χρονικό διάστημα χρήσης τους μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας . Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΫΔΗΣ
Χημικοί δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας του διαλύματος ορθοφθαλδεΰδης της κατηγορίας 17.
 Να ελέγχουν την δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος.
 Να επιβεβαιώνουν ότι η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο διάλυμα παραμένει πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη
συγκέντρωση.
 Να είναι συμβατοί με το σκεύασμα της κατηγορίας 19.
 Να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και να προσκομισθεί δήλωση πιστοποίησης από τον ίδιο.
 Να διατίθενται σε συσκευασία έως 50 τεμαχίων.
 Να κατατεθούν δείγματα.
 Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των δεικτών και το χρονικό διάστημα χρήσης τους μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια εργαλείων.
 Να είναι αλκαλικής σύστασης (pΗ διαλύματος >10) με προσθήκη ενζύμων για ισχυρό καθαριστικό αποτέλεσμα.
 Να περιέχει συστατικά χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.
 Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή.
 Να είναι μη καυστικό, μη ερεθιστικό και μη επιβλαβές για τον χρήστη.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να μην μένει μεγάλο υπόλειμμα του προϊόντος στα εργαλεία και να δίνονται τα ανώτατα όρια αποδεκτών
υπολειμμάτων του προϊόντος στην επιφάνεια των εργαλείων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN ISO 15883.
 Να μην είναι διαβρωτικό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων
και πλυντηρίων.
 Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων και πλυντηρίων επί ποινή
απόρριψης.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ η δοσομετρική αντλία ή άλλη δοσομετρική συσκευή.
 Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραίωση και ο χρόνος δράσης.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΛΙΤΡΟ
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ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Συμπυκνωμένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων.
 Να είναι όξινης σύστασης με pH 1,5-3.
 Να είναι μείγμα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%.
 Να μην περιέχει τασιενεργά.
 Να είναι κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια.
 Να είναι κατάλληλο για την αφαίρεση σκουριάς και την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την
επιφάνεια των εργαλείων.
 Να μην προκαλεί ζημιά στα εργαλεία και τα πλυντήρια και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας
κατασκευαστών επί ποινή απόρριψης.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να δοθεί η προτεινόμενη αραίωση και η περιεκτικότητα σε οξέα.
 Να δίδεται η τιμή του διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση.
 Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ κατάλληλο δοσομετρικό σύστημα ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
Να έχει σήμανση CE .

ΛΙΤΡΟ

ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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σελ. 22

Συμπυκνωμένο υγρό διαβρεκτικό για πλυντήρια εργαλείων.
 Να περιέχει παράγοντες για επιτάχυνση του στεγνώματος των εργαλείων, αποφυγή στιγμάτων πάνω στα εργαλεία και
μείωση της θερμοκρασίας στεγνώματος.
 Να δοθούν τα ανώτερα όρια αποδεκτών υπολειμμάτων του προϊόντος στην επιφάνεια των εργαλείων σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ ISO 15883 και να αποδεικνύεται με μελέτη.
 Να δίνεται κόστος διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση και ο χρόνος δράσης.
 Να είναι μη διαβρωτικό και οξειδωτικό.
 Να μην προκαλεί ζημιά στα εργαλεία και τα πλυντήρια και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας
κατασκευαστών εργαλείων και πλυντηρίων επί ποινή απόρριψης.
 Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ κατάλληλο δοσομετρικό εξοπλισμό ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του.
 Να προσκομιστεί αντίστοιχη μελέτη σύμφωνα με το ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 Να γίνεται περιοδικός έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς χρέωση του νοσοκομείου (να δηλώνεται).
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει σήμανση CE.

ΛΙΤΡΟ
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Καθαριστικό και απολυμαντικό προϊόν, κατάλληλο για χρήση οφθαλμολογικού εξοπλισμού (τονόμετρα Haag Streit, φακοί
κλπ).
 Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων (gram + και gram -), μυκήτων, ιών (HIV, HBV, HCV ,Adeno, Polio, Noro) και
μυκοβακτηριδίων.
 Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του
επιθυμητού φάσματος.
 Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς.
 Να είναι χαμηλού αφρισμού.
 Να είναι μη καυστικό, μη ερεθιστικό και μη επιβλαβές για τον χρήστη.
 Να μην αφήνει τοξικά υπολείμματα.
 Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 κιλά.
 Να δίδεται το κόστος διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση για το σύνολο του επιθυμητού καθαριστικού και
απολυμαντικού φάσματος.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ κατάλληλο δοσομετρικό εξοπλισμό ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών οφθαλμολογικού εξοπλισμού επί ποινή απόρριψης.
 Θα αξιολογηθεί η συμβατότητα με τον σχετιζόμενο οφθαλμολογικό εξοπλισμό (τονόμετρα Haag Streit).
 Να μην προκαλεί βλάβες στον εξοπλισμό.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ΚΙΛΟ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟΫΔΡΙΚΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ
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Διάλυμα που στη σύνθεσή του να περιέχει και μονοϋδρικό κιτρικό οξύ 50% ή μίγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου με υπεροξικό οξύ.
 Να είναι κατάλληλο για τη χημικοθερμική απολύμανση και αφαλάτωση -απασβέστωση των υδραυλικών κυκλωμάτων των μηχανημάτων Τεχνητού
Νεφρού .
 Να έχει πλήρη μικροβιοκτόνο δράση, ιοκτόνο βακτηριοκτόνο και παρασιτοκτόνο δράση (Gram+, HIV, HBV, HCV, μύκητες κλπ.). Να έχει και
σποροκτόνο δράση.
 Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς.
 Να μην προκαλεί φθορά στα μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών επί ποινή
απόρριψης.
 Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρητή.
 Να διατίθεται σε συσκευασία έως 10 λίτρα.
 Η διάρκεια ζωής του να είναι 2-3 έτη.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το
πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί, αν απαιτείται, τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο παράρτημα Β΄
«ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ
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ΛΙΤΡΟ

Συμπυκνωμένο υγρό με απολυμαντική και καθαριστική δράση.
− Να είναι κατάλληλο για αυτόματα πλυντήρια σκωραμίδων.
− Να μην περιέχει αλδεΰδες και να έχει pH 9-13 περίπου.
− Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση στις συνήθεις ακαθαρσίες (κόπρανα, ούρα κλπ).
− Να έχει ταχεία δράση απολύμανσης εντός 2 λεπτών το αργότερο και δραστικότητα έναντι μικροβίων, ιών, μυκήτων,κλπ.
− Να είναι υποαλλεργικό.
− Να μην αφήνει κατάλοιπα στα σκεύη, στο πλυντήριο ή στις σωληνώσεις.
− Να μη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό.
− Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού και των πλυντηρίων επί ποινή απόρριψης.
− Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
− Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς.
− Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
− Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ κατάλληλο δοσομετρικό εξοπλισμό ανά συσκευασία προϊόντος.
− Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
− Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ κατάλληλο δοσομετρικό εξοπλισμό ανά συσκευασία προϊόντος.
− Να δίδεται το κόστος διαλύματος μετά από την προτεινόμενη αραίωση για την επίτευξη του αποτελέσματος δράσης.
− Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το
πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
− Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
− Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις τις εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο παράρτημα Β΄ «ειδικοί
όροι» παρ. 1.7.
− Να έχει σήμανση CE.

ΛΙΤΡΑ
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ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Ψ.Ν.Θ.
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Ψ.Ν.Θ.

Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος.
 Να έχει ουδέτερο PH 5,5.
 Να περιέχει υψηλή περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) στο σύνολο τους 15-30%.
 Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση.
 Να μην περιέχει σάπωνες και αλκάλια.
 Να έχει ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες.
 Να περιέχει γλυκερίνη, βιταμίνες, πανθενόλη και ενυδατικούς παράγοντες. Να περιέχει μία ή περισσότερες
συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών (εκτός Triclosan), σύμφωνα με το ΦΕΚ 329, τεύχος
δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ.320 παράρτημα VI.
 Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν).
 Να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς.
 Να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο και να αποδεικνύεται με μελέτες .
 Να διατίθεται σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης το
περιεχομένου.
 Να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις τις εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο
παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.
Να φέρει τον αριθμό ταυτοποίησης CPNP (Reference Number ) από τον ΕΟΦ .
ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ
Ενυδατική κρέμα προστασίας χεριών νοσηλευτικού προσωπικού.
Να είναι δερματολογικά ελεγμένη και να συνοδεύεται από σχετικές μελέτες.
Να έχει άριστη συμβατότητα με το δέρμα, να είναι υποαλλεργική και μην προκαλεί ερεθισμούς.
Να προστατεύει κατά τη διάρκεια των εργασιών από μηχανικούς μικροτραυματισμούς.
Να απορροφάται εύκολα, να μην αφήνει λιπαρότητα και να δημιουργεί ευχάριστο αίσθημα αφής.
Να περιέχει μαλακτικές ουσίες και βιταμίνες για να προστατεύει και να περιποιείται το δέρμα.
Να μην περιέχει συντηρητικές ουσίες (paraben free) και χρωστικές.
Να έχει ήπιο, ευχάριστο άρωμα.
Να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml.
Να συνοδεύεται ΔΩΡΕΑΝ ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του
περιεχομένου.
Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
Να φέρει τον αριθμό ταυτοποίησης CPNP (Reference Number ) από τον ΕΟΦ .

σελ. 25

ΛΙΤΡΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

ΚΙΛΟ

 Σποροκτόνο απολυμαντικό διάλυμα επιφανειών χωρίς αλδεΰδες, χλώριο και φαινόλες.
 Να είναι συμπυκνωμένο με βάση το υπεροξικό οξύ, σε μορφή ευδιάλυτων κόκκων.
 Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro) και σποροκτόνο

εντός 15 λεπτών.
Ψ.Ν.Θ.
ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

 Nα καλύπτει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου της απολυμαντικής του δράσης για την ζητούμενη χρήση

συμπεριλαμβανομένου του πρότυπου ΕΝ 16615.
 Να είναι με ουδέτερο pH διαλύματος για υψηλή συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής
 Να κατατεθεί η άδεια Ε. Ο. Φ και Γ. Χ. Κ καθώς και το CE του προϊόντος
 Να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο

προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
 Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.

30

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ
Γ.Ν.Θ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

 Ειδικά μαντηλάκια για απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού με σποροκτόνο δράση.
 Να μην περιέχουν αλδεΰδες, αλκοόλες ή χλώριο.
 Να είναι δραστικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών μυκοβακτηριδίου της

φυματίωσης και σπόρων του Clostridium difficile, καθώς επίσης να πληρούν το νέο πρότυπο ΕΝ 16615.
Ψ.Ν.Θ.
ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

 Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη ή το περιβάλλον.
 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (non woven).
 Να είναι σε συσκευασία έως 100 τεμ. με κλείστρο (κλιπ) ασφαλείας που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση και να

διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και την μη επιμόλυνση των υπολοίπων.
 Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και εξοπλισμό (π.χ. κεφαλές υπερήχων κ.α.). Να κατατεθούν πιστοποιητικά

συμβατότητας.
 Να κατατεθεί αντίγραφο της σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και άδεια από τον Ε.Ο.Φ.

σελ. 26

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
1. Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη
συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
i. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου για τη χρήση που προορίζονται.
ii. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
3
iii. Να έχουν κατά το δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο λήξης.
iv. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
v. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.
vi. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να
μην παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο
προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που
προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
3. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα
επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στο προμηθευτή.
ii. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει
να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν
διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ΄ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.
130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν:
 Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και διεύθυνση του
εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
 Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

σελ. 27

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω
δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης:
1.1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος
με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης
και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε
κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια
σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο
/προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την
απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
1.2. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.
1.3. Συμμόρφωση του χημικού προϊόντος με τον Κανονισμό των Χημικών 1907/2006, γνωστό ως REACH
(Registration Evaluation Authorization of Chemicals), σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 του
Συμβουλίου. Η συμμόρφωση βεβαιώνεται μέσω του Σχετικού Δελτίου Ασφαλείας του προϊόντος,
όπου γίνεται ειδική αναφορά για το REACH.
1.4. Συμμόρφωση της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων σε Εναρμόνιση με τον
Κανονισμό CLP ή 1272/2008/ΕΚ, όπως αυτός ενσωματώνεται την Ελληνική Νομοθεσία. Ισχύει μόνο
για προϊόντα που επισημαίνονται και βεβαιώνεται μέσω υποβολής δειγμάτων ετικέτας ή μέσω
του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας παρ. 2.2.
1.5. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Safety Data Sheet) στα Ελληνικά για τα εγχώρια
προϊόντα, και στα Αγγλικά αν πρόκειται για τα εισαγόμενα προϊόντα, μεταφρασμένο και στην
Ελληνική από τους αντιπροσώπους των προμηθευτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Κανονισμό 830/20105/ ΕΕ.
1.6. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν από
διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα:
 Οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων να καταθέσουν α) εν ισχύ ISO 9001:2015, ISO
13485:2016 και ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό για τα απορρυπαντικάαπολυμαντικά, και β) εν ισχύ ISO 9001:2015 και ISO 22716:2007 για τα καλλυντικά.
 Οι προμηθεύτριες εταιρείες των προϊόντων να διαθέτουν εν ισχύ ISO 9001:2015.
 Πιστοποιητικό της προμηθεύτριας εταιρείας για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348
1.7. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών, δαπέδων και χώρων (ΚΥΑ
Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94).
1.8. Για τα απορρυπαντικά - καθαριστικά που υπάγονται στον Κανονισμό 648/2004/ΕΚ, πρέπει να
υπάρχουν:
1.8.1. Καταχώρηση του απορρυπαντικού προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων
(ΕΜΧΠ), εφ' όσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
1.8.2. Συμμόρφωση με το άρθρο 9 του Κανονισμού 648/2004/ΕΚ και την Υ.Α. 381/2005 περί
Απορρυπαντικών (Detergent Regulation). Η Συμμόρφωση βεβαιώνεται μέσω του σχετικού
Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (ΔΔΑ) του χημικού προϊόντος όπου γίνεται
αναφορά ότι το προϊόν είναι σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό των Απορρυπαντικών.
1.8.3. Υπεύθυνη δήλωση γενικής συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 648/2004/ΕΚ και τον Κανονισμό
1272/2008/ΕΚ.

σελ. 28

1.8.4. Επίσης, για τα απορρυπαντικά - καθαριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
1233/1991 & 172/1992 ( εκτός του άρθρου 4) πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
1.8.4.1. Να υπάρχει άδεια λειτουργίας για τις εγχώριες μονάδες παραγωγής
απορρυπαντικών.
1.8.4.2. Αναγραφή των φράσεων στην ετικέτα του προϊόντος: «Μακριά από παιδιά» και
«Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777».
1.8.4.3. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, του δελτίου στοιχείων συστατικών,
για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3,
Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).
1.9. Γνωστοποίηση σε CPNP σε εφαρμογή του κανονισμού Νο 1223/2009 για την κυκλοφορία
καλλυντικών προϊόντων (εγκύκλιος Ε.Ο.Φ αριθμ. πρωτ. 22247/15-3- 2013).
1.10. Πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας
για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα
απολύμανσης για όσα από τα προσφερόμενα προϊόντα είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα
ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων (χειρουργικά, ενδοσκοπικά και άλλα ιατρικά εργαλεία και
συσκευές).
1.11. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και
απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του κανονισμού CLP. Για εισαγόμενα
προϊόντα να κατατεθεί και η πρωτότυπη Αγγλική ετικέτα.
1.12. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν, καθώς και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
1.13. Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών στόχων.
1.14. Μελέτες και εκθέσεις των εργαστηριακών δοκιμών από αναγνωρισμένα εργαστήρια έγκυρων
ανεξάρτητων (διαπιστευμένων) φορέων που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον
κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο δράσης
και για συγκεκριμένα στελέχη, βάσει συγκεκριμένου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Προτύπου. Αν
πρόκειται για εργαστήρια του εξωτερικού, να κατατεθούν οι πρωτότυπες ξενόγλωσσες εκθέσεις.
Η επίσημη μετάφραση αυτών στην ελληνική να είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που ζητηθεί η
προσκόμισή τους από την επιτροπή αξιολόγησης. Ως ανεξάρτητος φορέας διαπίστευσης νοείται
κάθε εργαστήριο που έχει λάβει κρατική πιστοποίηση για τις δοκιμές που διεξάγει.
1.15. Οι μελέτες απολυμαντικής δράσης να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου φάσης 2 βήματος 1
(Phase2 Step1) και φάσης 2 βήματος 2(Phase2 Step2) για την ζητούμενη χρήση (εργαλεία,
επιφάνειες κ.ο.κ) όπως αυτά περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14885 Chemical
disinfectants and antiseptics – Application of European Standards for chemical disinfectants and
antiseptics .
1.16. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου που διενήργησε τις δοκιμές
από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της χώρας όπου δραστηριοποιείται αυτό (π.χ. ο Ε.ΣΥ.Δ. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - για την Ελλάδα) για τις συγκεκριμένες δοκιμές, σύμφωνα με τα
πρότυπα που αναφέρονται στις εκθέσεις δοκιμών.
1.17. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο
έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την
Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο
2939/2001. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Ν. 3854/2010 και την ΚΥΑ 181504/2016.
1.18. Πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων για απολυμαντικά ή
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απορρυπαντικά ενδοσκοπίων.
1.19. Πιστοποίηση από τους επίσημους κατασκευαστές των πλυντηρίων (χειρουργικών εργαλείων,
ενδοσκοπίων, σκωραμίδων και οικιακών σκευών κλπ.) αναφορικά με την καταλληλότητα των
προσφερόμενων απορρυπαντικών και των απολυμαντικών για τη συγκεκριμένη χρήση.
1.20. Για τα απορρυπαντικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια χειρουργικών
εργαλείων και λοιπών πρέπει απαραιτήτως να δοθούν οι ανώτερες και κατώτερες τιμές
υπολειμμάτων και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών, όπως ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ ISO
15883.
1.21. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας για γνώση του προγραμματισμού των πλυντηρίων βάσει των
ευρωπαϊκών standards.
2. Τα απορρυπαντικά, ουδετεροποιητικά, διαβρεκτικά και λοιπά προϊόντα πλυντηρίων χειρουργικών
εργαλείων, ενδοσκοπίων, σκωραμίδων και οικιακών σκευών κλπ. θα αξιολογηθούν από κοινού και θα
κατακυρωθούν σε μία εταιρεία για λόγους συμβατότητας μεταξύ των υγρών. Θα προτιμηθεί η εταιρεία
που θα καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς
όρους.
3. Τα προϊόντα που θα προταθούν να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από δωρεάν
σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη
και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία.
4. Οι συσκευές ψεκασμού, αραιωτικές συσκευές και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα που διευκολύνουν τη
σωστή χρησιμοποίηση των προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς ότι προσφέρονται δωρεάν από
τους προμηθευτές.
5. Τα έτοιμα προς χρήση αραιωμένα προϊόντα που θα προκύπτουν από τις αραιωτικές συσκευές, θα
χρησιμοποιούνται σε φιάλες που θα φέρουν υποχρεωτικά την ανάλογη επισήμανση (ετικέτα), οι οποίες
θα διατίθενται δωρεάν από τους προμηθευτές.
6. Να αναφέρονται υποχρεωτικά για όλα τα συμπυκνωμένα προϊόντα η τιμή ανά λίτρο του πυκνού
διαλύματος και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος, στην προτεινόμενη από τον κατασκευαστή
αραίωση. Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν
πίνακα που να αναφέρεται ο χρόνος και το φάσμα δράσης που ζητείται από τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών. Ο χρόνος σταθερότητας του μη επιβαρυμένου έτοιμου διαλύματος θα λαμβάνεται
υπόψη, εφόσον απαιτείται σταθερότητα διαλύματος από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα σε μορφή σκόνης θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή ανά κιλό.
8. Για όλα τα προσφερόμενα είδη οι σχετικές με αυτά πληροφορίες (τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσεως
κλπ.) θα πρέπει να είναι αναρτημένες στις αντίστοιχες επίσημες ιστοσελίδες των κατασκευαστριών
εταιρειών.
9. Οι πληροφορίες που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στα χαρακτηριστικά ασφαλείας, στις
αραιώσεις και στους πίνακες αποτελεσματικότητας για τα προσφερόμενα είδη, θα πρέπει να
συμπίπτουν με τις αντίστοιχες των επίσημων ιστοσελίδων των παραγωγών οίκων. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας ισχύουν οι πληροφορίες των ιστοσελίδων των παραγωγών οίκων.
10. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα:
i. Θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο
χρήσης.
ii. θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά
ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξείδωτα, εμαγιέ,
ακρυλικά, κ.α.
iii. Θα πρέπει να είναι φιλικά προς τον περιβάλλον.
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11. Να προσκομισθούν δείγματα επί ποινή απόρριψης (εφόσον αυτά ζητηθούν κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης από την Επιτροπή Διενέργειας) με σφραγίδα της εταιρείας και τον α/α του είδους σε κάθε
δείγμα. Τα δείγματα θα κρατηθούν για την παραλαβή σε περίπτωση κατακύρωσης. Σε περίπτωση μη
κατακύρωσης προϊόντων οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση
σε αυτές των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να ζητήσουν με δική τους ευθύνη την επιστροφή των
δειγμάτων, τα οποία μπορεί να έχουν αποσφραγιστεί κατά την αξιολόγηση (απαίτηση ελέγχου
φυσικών χαρακτηριστικών, όπως οσμή κλπ.).
12. Εάν κάποιο προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, το
Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει τη σύμβαση, αν παρουσιαστούν προβλήματα από τη
χρήση του προϊόντος ή τη συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρεία.
13. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται:
i. Να παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρήσης των απορρυπαντικών και των απολυμαντικών, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ii. Να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, που θα
αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να
αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κλπ.), προφυλακτικά μέτρα για τον χρήστη και τρόπος
απόρριψης του προϊόντος.
iii. Να πραγματοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 70
ημέρες, επιθεωρήσεις ελέγχου της καλής λειτουργίας των δοσομετρητών και όλων βοηθητικών
εξαρτημάτων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να κοινοποιούνται στον Προϊστάμενο του
αρμόδιου τμήματος και στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ).
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iv. Να παρέχει εκπαιδεύσεις, αναφορικά με την χρήση των προϊόντων στο προσωπικό του νοσοκομείου
σε συχνότητα που θα ορίζεται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή όποτε παραστεί
ανάγκη μετά από συνεννόηση με τους Προϊστάμενους των τμημάτων και τη σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ).
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται με τις οικονομικές προσφορές να αναγράφουν τον κωδικό και την τιμή
του Παρατηρητηρίου Τιμών. Σε περίπτωση που τα είδη δεν υπόκεινται στο Παρατηρητήριο Τιμών θα
πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα από το συμμετέχοντα.
Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα
απορρίπτονται.
Προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Όλες οι παραπάνω δηλώσεις να τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

Θεσσαλονίκη 07-12-2020
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2. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΛΥΔΙΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
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