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ΦΛΨΡΙΟΤΦΟ ΚΕΤΑΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

Να είναι υπό μορφή ταμπλετών 2,5 και 5 gr και κατά προτίμηση διχλωροισοκυανουρικό άλα. Να είναι δραστικά 

έναντι όλων των παθογόνων μικροοργανισμών και συμβατό με ανιοντικά απορρυπαντικά 
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ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΕΠΙΥΑΝΕΙΨΝ (ΔΑΠΕΔΨΝ- ΣΟΙΦΨΝ) 

Χωρίς αλδεϋδες. Να είναι σε συκευασίες έτοιμες προς διάλυση για επιφάνειες και εξοπλισμό σε χώρους υψηλού 

κινδύνου (χειρουργεία κ.λ.π). Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητιοκτόνο, ιοκτόνο(HIV, HBV,HCV), μυκοβακτηρίδιο 

φυματίωσης.Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης.Να μην έχει δυσάρεστη 

οσμή, μη πτητικό,μη διαβρωτικό. 
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ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙΨΝ ΜΕ ΧΕΚΑΜΟ 

Χωρίς αλδεύδες. Να περιέχει αλκοόλες και άλλες δραστικές ουσίες. Να είναι συμβατό με επιφάνειες 

μεταλλικές,πλαστικές, γυάλινες, οθόνες μόνιτορ κλπ. Να στεγνώνει γρήγορα, και να μην αφήνει κατάλοιπα 

λιπαρότητας.  Να είναι δραστικό για βακτήρια, μύκητες, ιούς, ηπατίτιδα και φυματίωση. Να είναι έτοιμο για χρήση σε 

δοχείο του 1lt με σύστημα ψεκασμού. Να έχει ευχάριστη οσμή, μη είναι τοξικό – μη διαβρωτικό.  

Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 5΄ 
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ΤΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΦΕΡΙΨΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΣΟ 

Να έχει καθαριστική και αντιμικροβιακή δράση με ουδέτερο PH, να μη περιέχει σάπωνες και χρωστικές ουσίες και να 

έχει ενυδατικά, προστατευτικά συστατικά για το δέρμα και αποσμητική δράση 
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ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΦΕΡΙΨΝ 

Να  έχει προστατευτικό χαρακτήρα  με  μαλακτικές και  αντιλιπαντικές  ιδιότητες και να συνοδεύεται   από  

δοσομετρική  αντλία. 

6 

ΤΓΡΟ ΤΧΗΛΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΘΕΡΜΟΕΤΑΙΘΗΣΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΨΝ -ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

Προϊόν υψηλής απολύμανσης με βύθιση, χωρίς γλουταραλδεύδη και φορμαλδεϋδη. Να είναι βακτηριοκτόνο, 

μυκητιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV ROTA),Μυκοβακτηρίδιο Φυματίωσης και σποροκτόνο.Να μην είναι ερεθιστικό 

για τα μάτια και το αναπνευστικό 

 Να έχει ευχάριστη οσμή 

Να είναι συμβατό με τα υλικά των εργαλείων – ενδοσκοπίων Να συνοδεύεταιμε ειδικές ταινίες ελέγχου αλλαγής 

χρώματος για να πιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του δ/τος. 
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ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΕΝΔΟΚΟΠΙΨΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΓΙΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ 

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV ROTA),Μυκοβακτηρίδιο Φυματίωσης και 

σποροκτόνο.  Να μην είναι ερεθιστικό για τα μάτια και το αναπνευστικό. Να έχει ευχάριστη οσμή. Να είναι συμβατό 

με τα υλικά των εργαλείων – ενδοσκοπίων. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του νοσοκομείου μάρκας GETINGE. 
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ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ - ΕΝΖΤΜΑΣΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΓΙΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟ ΦΕΡΙ 

Απορρυπαντικό ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό, ενζυματικό για τον καθαρισμό των χειρουργικών εργαλείων από 

οργανικές ουσίες, σε κάθε είδος χειρ/κών εργαλείων, δίσκων, σωλήνων 

Χαμηλής αφριστικότητας, με ουδέτερο pH. Βιοδιασπώμενο και με βακτηριοστατική δράση. Εφαρμογή με την βοήθεια 

δοσομετρικής αντλίας της συσκευής πλύσης για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο. Να παρέχει πιστοποίηση για χρήση 

σε αυτόματο πλυντήριο εργαλείων. Να είναι σχεδιασμένο και για χρήση στο χέρι. 
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ΔΙΑΒΡΕΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΛΑΜΠΡΤΝΣΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ 

Κατάλληλο για χρήση στο τελευταίο ξέβγαλμα του προγράμματος  πλύσης Να ενισχύει το στέγνωμα και το 

γυάλισμα των εργαλείων και να μην  αφήνει  στίγματα. Να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού. Να είναι 

τοξικολογικά ελεγμένο. 
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ΤΓΡΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

Λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων.   

Να είναι σε σπρέυ ,για εύκολη χρήση . 

Να μην είναι τοξικό και να μην αφήνει κατάλοιπα. 

Να μην περιέχει συστατικά που να εμποδίζουν την αποστείρωση των εργαλείων σε κλίβανο ατμού. 

Να περιέχει αλειφατικούς υδρογονάνθρακες ,ως βασικά ιατρικά έλαια, τα οποία θα συντηρούν  τα χειρουργικά  

εργαλεία και να έχει αντισκωριακή δράση. 

Να μην περιέχει προωθητικό αέριο και να μην είναι λιπαρό και  κολλώδες 
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ΛΑΔΙ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

Η χρήση στο πλυντήριο να γίνεται με την βοήθεια ψεκαστικής δοσομετρικής αντλίας σε μορφή σταγόνων 

Αντισκουριακή δράση, μη κολλώδες- μη τοξικό, χωρίς σιλικόνη. Αποφυγή κρούστας που θα επηρεάσει την 

αποστείρωση. Να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού. Να μην αφήνει στίγματα. 
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ΤΓΡΟ ΣΕΓΝΨΣΙΚΟ-ΓΙΑΛΙΣΙΚΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ 

Ειδικό στεγνωτικό και γυαλιστικό υγρό των χειρουργικών εργαλείων. Να είναι κατάλληλο για χρήση με αυτόματα 

πλυντήρια. 
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ΤΓΡΟ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 

Χωρίς τασιενεργά για αυτόματα πλυντήρια ιατρικών εργαλείων. Να κάνει ουδετεροποίηση των αλκαλικών 

υπολειμμάτων και αφαίρεση των υπολειμμάτων σε οξύ. 
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ΤΓΡΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΟΞΕΙΔΨΣΨΝ ΕΠΙΥΑΝΕΙΨΝ 

Να διατίθεται σε μορφή Spray. Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξείδωτες επιφάνειες.  Μη τοξικό – μη ερεθιστικό, να 

μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ψεκαστήρα. 
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ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΛΤΝΣΗΡΙΨΝ ΚΨΡΑΜΙΔΨΝ 

Να είναι ειδικό για απολύμανση και καθαρισμό των σκωραμίδων στα ειδικά πλυντήρια και δοχεία εμβύθισης. Να είναι 

βακτηριοκτόνο- μυκητοκτόνο - σποροκτόνο, δραστικό κατά του ιού HIV και υπατίτιδας. Να περιέχει αλδεύες. 

 


