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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Πληρ. Σ. Μαλινδρέτος          Πειραιάς 12873/24-06-2016 
Τηλ: 210 4520835           
Φαξ: 210 4528948 
Εmail: prommet@yahoo.gr         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

      

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Απολυµαντικών για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση»  

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2013 απόσπασµα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε την 

Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δηµοσιεύουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Πρωτοξειδίου του 

Αζώτου του Νοσοκοµείου µας (Παράρτηµα Β’), προκειµένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δηµόσιας 

διαβούλευσης.  

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 28/06/2016 και θα ολοκληρωθεί τη Τετάρτη 

06/07/2016 στις 15.00 µµ.  

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος Προµηθειών prommet@yahoo.gr, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον 

Πίνακα του Παραρτήµατος Α’.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα 

αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για 

τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 
 
        

           
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
 
 
Συνηµµένα 
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων 
2. Παράρτηµα Β’ –Κείµενο ∆ιαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Πρωτοξειδίου Αζώτου 

Στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ 
Από την Τρίτη 28/06/2016 έως και την Τετάρτη 06/07/2016 στις 15.00 µµ. 

 
  
 

Επωνυµία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
 
 

Υπεύθυνος σύνταξης  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

Τηλέφωνο  
 

Φαξ  
 

Email 
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις 
 
 

Παράγραφος 
Αναφοράς (π.χ. 1) Τίτλος Παραγράφου 

Σελίδα/ες 
αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις 

Άλλες σχετικές 
παραποµπές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΜΑΧΙ

Α 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡ

ΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ Π.Τ. 

Ή ΑΠΌ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ ΑΞΙΑ 

ΦΠ

Α 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΜΕΘ ΚΛΠ)  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ   ΔΑΑΠΛ1 200 ΛΙΤΡΑ   6 1200 24% 288 1488 

1β 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KAI 

ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ   ΔΑΑΠΛΑ1 100 ΛΙΤΡΑ 28.1.33 4,6 460 24% 110,4 570,4 

2 

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ ΔΑΑΠΛΑ2 40 ΛΙΤΡΑ   9,7 388 24% 93,12 481,12 

3 

ΥΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΣΤΟ ΧΕΡΙ   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 

5 ΛΙΤΡΑ ΔΑΑΠΛ18 150 ΛΙΤΡΑ 28.1.3 5,9 885 24% 212,4 1097,4 

4 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΜΕΧΡΙ 

5 ΛΙΤΡΑ ΔΑΑΠΛ7 10 ΛΙΤΡΑ   5,8 58 24% 13,92 71,92 

5 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-

ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΥΔΗ 2% 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΔΑΑΠΛ10 520 ΛΙΤΡΑ 28.1.31 9,8 5096 24% 1223,04 6319,04 

6 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-

ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2% 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΔΑΑΠΛ9 100 ΛΙΤΡΑ 28.1.12 2,69 269 24% 64,56 333,56 

7 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 20 ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΑΑΠΛΒ11 500 ΤΕΜΑΧΙΑ   0,08 40 24% 9,6 49,6 

8 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΥΔΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 20 ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΑΑΠΛ11 500 ΤΕΜΑΧΙΑ 28.1.7 0,57 285 24% 68,4 353,4 
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9 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 

ΣΠΡΑΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 

ΛΙΤΡΟ ΔΑΑΠΛ15 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 57.129 7,000 140 24% 33,6 173,6 

10 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΑΥ 

ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

(ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, 

ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ,ΚΛΠ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ ΔΑΑΠΛΓ1 150 ΤΕΜΑΧΙΑ 28.1.44 3 450 24% 108 558 

11 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΔΑΑΠΛΑ6 160 ΛΙΤΡΑ   11,5 1840 24% 441,6 2281,6 

12 

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE Ε    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ  2 ΛΙΤΡΑ ΔΑΑΠΛ12 170 ΛΙΤΡΑ   39 6630 24% 1591,2 8221,2 

13 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ, 

SOLUSCOPE D                        

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΔΑΑΠΛΑ12 170 ΛΙΤΡΑ   33,4 5678 24% 1362,72 7040,72 

14 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 15 ΛΙΤΡΑ ΔΑΑΠΛ19 100 ΛΙΤΡΑ   3,5 350 24% 84 434 

  
ΣΥΝΟΛΟ: 

          23769 24% 5704,56 29473,56 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Όλα τα προσφερόµενα προϊόντα να  είναι µη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισµό κατά τον προτεινόµενο 

τρόπο χρήσης. 

2. Όλα τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν:  

• Πιστοποιητικό χηµικής σύνθεσης και δείγµα προϊόντος 

• Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσµατικότητας 

• Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. , Γ.Χ.Κ., σήµανση CE για νοσοκοµειακή χρήση 

• Πιστοποιητικό εγκεκριµένο από τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς που να βεβαιώνει ότι οι προτεινόµενες από 

τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες δεν είναι επικίνδυνες για το χρήστη. 

3. Οι οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή να προσκοµίζονται απαραίτητα µαζί µε την επίσηµη ελληνική 

µετάφραση και οι πρωτότυπες του κατασκευαστικού οίκου στα Αγγλικά  εάν πρόκειται για εισαγόµενο προϊόν. 

4. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασµός ή δοσοµετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος, θα 

προσφέρονται µαζί και τα ανάλογα εξαρτήµατα. 
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5. Για το καθαριστικό –απολυµαντικό  χειρουργικών εργαλείων χωρίς αλδεΰδες να κατατεθούν πίνακες 

αποτελεσµατικότητας ( και µελέτες- test για την κάθε κατηγορία λοιµογόνου παράγοντα χωριστά) κάτω από την 

παρουσία οργανικού φορτίου. 

6. Για τα είδη που απαιτείται αραίωση θα προσκοµίζονται οι πρωτότυπες οδηγίες αραίωσης και χρόνος δράσης για 

νοσοκοµειακή χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία µαζί µε την επίσηµη ελληνική µετάφραση. 

7. Μελέτες βιοδασπασιµότητας θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη όπως και πιστοποιητικό συµβατότητας µε τα 

απορρυπαντικά για τα απολυµαντικά επιφανειών και δαπέδων, καθώς επίσης και κάθε πλεονέκτηµα που δεν 

αναφέρεται στις προδιαγραφές. 

8. Θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται η τιµή ανά λίτρο διαλύµατος του  πυκνού διαλύµατος και του 

έτοιµου προς χρήση διαλύµατος 

στην προτεινόµενη από τον κατασκευαστή αραίωση. Θα αξιολογηθούν οι προσφορές και µε γνώµονα το χρόνο 

δράσης του προϊόντος. Σε ότι αφορά τα στερεά ( σκόνη) θα πρέπει να αναφέρεται η τιµή ανά κιλό. 

9. Σε κάθε επιµέρους προϊόν ( αν πρόκειται για προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε διάλυση) και όπου 

ζητείται , οι προσφέρουσες εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν πίνακα που να αναφέρεται το κόστος ανά 

µονάδα αδιάλυτου προϊόντος, σε ποια συγκέντρωση του απολυµαντικού αυτό είναι δραστικό, σε 

συγκεκριµένο χρόνο δράσης, για δραστικότητα σε συγκεκριµένους µικροοργανισµούς ή ιούς και για ό,τι 

άλλο κριθεί από την Επιτροπή απαραίτητο, ώστε να είναι αντικειµενικά συγκρίσιµα τα προσφερόµενα είδη 

ανά κατηγορία. 

10. Γνώση του προγραµµατισµού και της λειτουργίας των πλυντηρίων  θεωρείται απαραίτητη και θα πρέπει  να 

δηλώνεται στην προσφορά . 

11. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγµατα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως 

οσµή κ.λ.π. 

12. Εάν το προϊόν χρησιµοποιείται πρώτη φορά και δεν υπάρχει εµπειρία  στο νοσοκοµείο, έχει δικαίωµα να 

προσβάλει τη σύµβαση το νοσοκοµείο εφόσον παρουσιαστούν προβλήµατα στη χρήση ή στη συνεργασία µε την 

εταιρία. 

13. Για τα προσφερόµενα προϊόντα σε υγρή µορφή πρέπει να αναφέρεται η Ελάχιστη Αποτελεσµατική Συγκέντρωση  

( M.E.C.) για κάθε  µικροοργανισµό και ο χρόνος επαφής σε συνθήκες υψηλού µικροβιακού φορτίου ( dirty 

conditions) και η µέθοδος ελέγχου ( test in practice ή ποσοτική µέθοδος εναιώρισης) ώστε να είναι δυνατή η 

σύγκριση των προϊόντων. 

14. Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας ενός απολυµαντικού να πληροί τις προδιαγραφές των  ευρωπαϊκών 

προτύπων. 

15. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πώµα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια 

εταιρία, να είναι  πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να µην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε 

επέµβαση για αλλαγή συσκευασίας προϊόντων. 

16. Μετά την κατακύρωση , ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο 

νοσοκοµείο πλαστικοποιηµένες πινακίδες σε µέγεθος Α4 που να περιέχουν: Ονοµασία προϊόντος, οδηγίες 

χρήσης , κινδύνους και µέτρα προφύλαξης, αντίδοτα εάν απαιτούνται, εργοστάσιο παρασκευής, υπεύθυνο 

διανοµής  και κυκλοφορίας. Επίσης θα πρέπει να χορηγήσει ντοσιέ που να περιέχει δελτίο δεδοµένων ασφαλείας 

του προϊόντος καθώς και οδηγίες χρήσεως στην επιτροπή Λοιµώξεων του νοσοκοµείου. 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

 
∆ΑΑΠΛ1 
Α/Α. 1Α: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ- ΜΕΘ -Κ.Λ.Π) ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ . 
• Να περιέχει συνδυασµό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών, που να ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες 
απολυµαντικών και απορρυπαντικά συστατικά  

• Να περιέχει αλδεΰδες  πλην φορµαλδεΰδης. 
• Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα  µε δράση  σε βακτηρίδια,  µυκοβακτηρίδια, ιούς και µύκητες (να κατατεθούν 
µελέτες αποτελεσµατικότητας).  

• Να έχει γρήγορη  δράση (έως 15́  -30’).  Θα αξιολογηθούν οι τιµές των διαλυµάτων στην αραίωση που επιτυγχάνεται 
αποτέλεσµα σε χρόνο 15́  -30’ για το σύνολο του ζητούµενου απολυµαντικού φάσµατος .   

• Να έχει καλές καθαριστικές ιδιότητες.  
• Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα και τους βλεννογόνους  
• Να έχει ευχάριστη οσµή 
• Να µην είναι διαβρωτικό για τις διάφορες επιφάνειες 
• Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ  
• Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  
 
∆ΑΑΠΛΑ 1 
Α/Α. 1Β: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ . ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.33 
• Να περιέχει συνδυασµό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών, που να ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες 
απολυµαντικών και απορρυπαντικά συστατικά  

• Να µην περιέχει αλδεΰδες  
• Να έχει αντιµικροβιακό φάσµα  µε δράση  σε βακτηρίδια,  ιούς και µύκητες (να κατατεθούν µελέτες 
αποτελεσµατικότητας).  

• Να έχει γρήγορη  δράση (έως ' 15́  -30’).  Θα αξιολογηθούν οι τιµές των διαλυµάτων στην αραίωση που επιτυγχάνεται 
αποτέλεσµα σε χρόνο 15'  για το σύνολο του ζητούµενου απολυµαντικού φάσµατος .   

• Να έχει καλές καθαριστικές ιδιότητες.  
• Να έχει ευχάριστη οσµή 
• Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα και τους βλεννογόνους  
• Να µην αφρίζει 
• Να µην είναι διαβρωτικό για τις διάφορες επιφάνειες 
• Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ  
• Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  
 
∆ΑΑΠΛΑ 2 
Α/Α. 2: ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 
• Να περιέχει συστατικά σε υψηλή συγκέντρωση άνω του 50% ικανά να αποµακρύνουν τη σκουριά και τις κηλίδες που 
παρουσιάζονται µετά την επαφή των εργαλείων µε προϊόντα που τα χρωµατίζουν  

• Να προστατεύει τα εργαλεία από την οξείδωση και να µην φθείρει τις επιχρυσωµένες επιφάνειες των εργαλείων  
• Να µην είναι τοξικό και να µην φέρει κατάλοιπα 
• Να µην περιέχει συστατικά που εµποδίζουν την αποστείρωση των εργαλείων στην οποιαδήποτε αποστειρωτική µέθοδο 
• Να φέρει σήµανση CE  
• Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  
 
∆ΑΑΠΛΑ18 
Α/Α 3: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 
ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.3 
 
• Το υγρό προορίζεται για το αποτελεσµατικό καθαρισµό και απορρύπανση ιατροχειρουργικών εργαλείων για  
πλυντήρια και πλύσιµο στο χέρι .  

• Να περιέχει ένζυµα ικανά να καθαρίζουν αποτελεσµατικά πρωτεΐνες, λίπη και σάκχαρα  
• Να έχει ελαφρά αλκαλικό Ph 
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• Να µην αφρίζει, να µην είναι διαβρωτικό και ερεθιστικό για τους βλεννογόνους και τα µάτια και να έχει ευχάριστο – 
διακριτικό άρωµα.  

• Να φέρει σήµανση CE.  
• Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  
• Να επισυναφθούν τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus, αλλά και οι µεταφράσεις τους στα ελληνικά. 
• Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητηοκτόνο, ιοκτόνο, φυµατιοκτόνο 
• Να µην έχει δυσάρεστη οσµή 
• Να αναφέρονται οι χρόνοι δράσης 
• Όταν χρησιµοποιηθεί για πλύσιµο χειρουργικών εργαλείων στο χέρι να επιτυγχάνεται 
       ταχεία δράση (  15́  -30’λεπτά). 
• Να είναι έτοιµο προς χρήση 
 
∆ΑΑΠΛΑ7 
Α/Α 4: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 
5 ΛΙΤΡΑ 
• Να έχει αλκαλικό έως ουδέτερο pH  
• Να διαθέτει µεγάλη γαλακτοµατοποιητική και διεισδυτική δύναµη και έντονη απορρύπανση, ώστε να αφαιρεί 
αποτελεσµατικά αίµα, λίπος, ιστούς κ.λ.π. 

• Να µην αφήνει κατάλοιπα (θαµπάδες) στα γυάλινα αντικείµενα  
• Nα µην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού 
• Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  
• Να είναι όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα και του βλενογόννους. 
 
∆ΑΑΠΛ10 
Α/Α 5 : ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ  ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΟΡΘΟΦΘΑΛ∆ΕΥ∆Η 2% ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.31 
• Ορθοφθαλδεΰδη (τουλάχιστον 0,55% στο τελικό διάλυµα χρήσης) 
• Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια του νοσοκοµείου και να παρέχονται εγγυήσεις από την 
προµηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας µη συµβατότητας 
του απολυµαντικού.  

• Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα  µε δράση  σε βακτηρίδια,  µυκοβακτηρίδια, ιούς και µύκητες εντός 5 λεπτών. Να 
έχει και  σποροκτόνο δράση εντός 1 ώρας.  

• Να συνοδεύεται από έγκυρες και ανεξάρτητες µελέτες και βιβλιογραφία όπου να αποδεικνύεται η δράση του. 
• Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσµο ή µε ευχάριστη οσµή  
• Χαµηλού αφρισµού  
• Να µην είναι διαβρωτικό 
• Να µη φράσσει  
•  Να µην αφήνει υπολείµµατα στα όργανα. 
• Να φέρει σήµανση CE 
 
∆ΑΑΠΛ9 
Α/Α 6: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ  ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΓΛΟΥΤΑΡΑΛ∆ΕΥ∆Η 2% ΣΥΣΚ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.12 
• Έτοιµο προς χρήση διάλυµα Γλουταραλδεΰδης µε περιεκτικότητα σε δραστική ουσία τουλάχιστον 2% και 
σταθεροποιηµένο pΗ, χωρίς ενεργοποιητή. 

• Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα  µε δράση  σε βακτηρίδια,  µυκοβακτηρίδια, ιούς και µύκητες εντός  15́  -30’ 
λεπτών. Να έχει και  σποροκτόνο δράση εντός 1 ώρας.  

• Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια του Νοσοκοµείο  και να παρέχονται εγγυήσεις από την 
προµηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας µη συµβατότητας 
του απολυµαντικού. 

• Να συνοδεύεται από έγκυρες και ανεξάρτητες µελέτες και βιβλιογραφία όπου να αποδεικνύεται η δράση του. 
• Εάν ο κατασκευαστής του προσφερόµενου προϊόντος αναφέρει ότι αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί πέραν του 24ώρου, 
τότε πρέπει να προσφέρονται και δείκτες (ταινίες-strips) για τον καθηµερινό έλεγχο της αποτελεσµατικότητας του 
διαλύµατος χρήσης.  

• Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσµο ή µε ευχάριστη οσµή 
• Να φέρει σήµανση CE 
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∆ΑΑΠΛΒ 11 
Α/Α. 7: ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛ∆ΕΫ∆ΗΣ ΣΥΣΚ. ΕΩΣ 20 
ΤΑΙΝΙΕΣ 
(το είδος θα παραγγελθεί ως έχει) 
• Η τιµή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιµή προϊόντος + τιµή ταινιών). 
 
∆ΑΑΠΛ11 
Α/Α 8: ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛ∆ΕΫ∆ΗΣ ΣΥΣΚ. ΕΩΣ 20 
ΤΑΙΝΙΕΣ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.7 
 
(το είδος θα παραγγελθεί ως έχει) 
• Η τιµή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιµή προϊόντος + τιµή ταινιών). 
 
∆ΑΑΠΛΑ 3 
Α/Α. 9: ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΧΛΩΡΙΟ (∆ΙΣΚΙΑ 5 GR) ΣΥΣΚ ΕΩΣ 50 
∆ΙΣΚΙΑ 
• Να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) σε περιεκτικότητα 5 γρ.  
• Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα 
• Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.  
• Να αναφέρεται η δοσολογία και ο χρόνος επίτευξης  της απολυµαντικής δράσης  
• Να φέρονται σε πρακτική συσκευασία.  
• Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ  
• Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  
 
∆ΑΑΠΛ15 
Α/Α. 10: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΪ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 57.129 
 
• Να είναι υδατοδιαλυτό  
• Να µην περιέχει σιλικόνη  
• Το κάθε δοχείο να φέρεται µε αντλία ψεκασµού  
• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εργαλεία που αποστειρώνονται σε κλίβανο ατµού  
• Να µην είναι τοξικό για τους χρήστες και να µην αφήνει κατάλοιπα πάνω στα εργαλεία  
• Να είναι κατάλληλο για υλικά µε αρθώσεις 
• Να επιτυγχάνεται µέσω της λίπανσης και η συντήρηση των ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων 
• Να φέρει σήµανση CE  
 
∆ΑΑΠΛΓ1 
Α/Α. 11 : ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, 
ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΚΛΠ.) ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ.  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.44 
• Να περιέχει συνδυασµό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών  
• Να µην περιέχει αλδεΰδες και αλκοόλες 
• Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα (να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας)  
• Να µην είναι διαβρωτικό για τα ανοξείδωτα και να είναι κατάλληλο για χρήση και σε πλαστικό, γυαλί, ακρυλικά, 
πολυµερή κλπ, χωρίς να τα καταστρέφει.  

• Να φέρεται σε εύχρηστη συσκευασία (µέχρι 1 λίτρο) µε συσκευή ψεκασµού στην κάθε φιάλη  
• Να είναι ταχείας δράσης (5’-15’) και να µην αφήνει στίγµατα.   
• Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό και ερεθιστικό για τους χρήστες 
• Να φέρει σήµανση CE  
 
∆ΑΑΠΛ∆ 1 
Α/Α 11Α : ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ SPRAY. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 28.1.39 
 
●  Να µην περιέχουν αλδεϋδες, φαινόλες και τεταρτοταγή αµµωνιακά άλατα     
  Να είναι βακτηριοκτόνα, µυκητοκτόνα, φυµατιοκτόνα , ιοκτόνα, (ΗBV,HIV), 
 ● Να είναι συµβατά µε µεταλλικές επιφάνειες  
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 ● Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυµαντικής και καθαριστικής δράσης  
    οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν να είναι αυτές που έχουν αποτέλεσµα το αργότερο σε   5’. 
 ● Να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ κ ΓΧΚ . 
 ● Να είναι υγρό σε συσκευασία έως 1 λίτρο µε σύστηµα ψεκασµού. 
• Να είναι ασφαλές για το χρήστγη και να µην ερεθίζει το δέρµα και τους βλεννογόνους. 
 
∆ΑΑΠΛΑ6 
Α/Α. 12: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ 
• Να περιέχει τουλάχιστον τρία ένζυµα για να διαλύει πρωτεΐνες, λίπη και άλλους οργανικούς ρύπους  
• Να δρα ταχέως (σε 15 λεπτά).  Θα αξιολογηθεί η αραίωση που έχει αποτέλεσµα σε αυτό το χρόνο  
• Να έχει ουδέτερο Ph (7±0,5) 
• Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια που χρησιµοποιούνται στο Νοσοκοµείο και να παρέχονται 
εγγυήσεις από την προµηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξ’ αιτίας 
µη συµβατότητας του προϊόντος 

• Να έχει σήµανση CE  
• Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  
 
∆ΑΑΠΛ12 
Α/Α. 13 : ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE Ε, (ΣΥΣΚ. ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ) 
• Να είναι συσκευασίας 2 λίτρων και κατάλληλο για χρήση µε το εγκατεστηµένο πλυντήριο του Εργαστηρίου του 
Ενδοσκοπικού Τµήµατος (να αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου). 

• Να λειτουργεί σε θερµοκρασία 45° 
• Να λειτουργεί σε συγκέντρωση 0,5% 
• Να έχει περιεκτικότητα σε ένζυµα 2% 
• Να έχει περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου µεταξύ 0,5-2% 
 
∆ΑΑΠΛΑ 12 
Α/Α 14:  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ  
SOLUSCOPE D. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ 
• Συµπυκνωµένο διάλυµα γλουταραλδεΰδης σε συσκ. 5 λίτρων, κατάλληλο για χρήση µε το εγκατεστηµένο πλυντήριο 
του Εργαστηρίου του Ενδοσκοπικού Τµήµατος (να αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή του 
πλυντηρίου). 

• Να λειτουργεί σε θερµοκρασία 45° 
• Να λειτουργεί σε συγκέντρωση 0,15% 
• Να περιέχει γλουταραλδεΰδη σε πυκνότητα τουλάχιστον 24% 
• Να έχει pΗ 3,5-4 
 
∆ΑΑΠΛ 19 
Α/Ά 15: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΛΙΤΡΑ. 
• Να επισυναφθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τύπο προϊόντος αρ. 4 «Απολυµαντικά Χώρων Τροφίµων και 
∆ιατροφής» 

• Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. (επικυρωµένο αντίγραφο) 
• Να έχει έντονη καθαριστική δράση, ιδιαίτερα στα λίπη και τις πρωτεΐνες. 
• Να έχει αντιµικροβιακό φάσµα έναντι βακτηριδίων και µυκήτων(να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας).   
• Να µην περιέχει αλδεΰδες , χρωστικές και αρώµατα. 
• Να έχει ταχεία δράση( 15́  -30’) και θα αξιολογηθούν οι τιµές των διαλυµάτων στην αραίωση που επιτυγχάνεται 
αποτέλεσµα σε χρόνο 15'  για το σύνολο του ζητούµενου απολυµαντικού φάσµατος .  Να δίνονται σαφείς οδηγίες 
σχετικά µε τον τρόπο χρήσης (αραίωση, αναγκαιότητα έκπλυσης των επιφανειών µετά την εφαρµογή κ.λ.π.). 

• Να µην είναι τοξικό για τους χρήστες  
• Να µην είναι διαβρωτικό των επιφανειών 
 


