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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 

CHLORIDE FORMULATION FOR DISINFECTION  

In tablet from 2,5 and 5grams . Be active against 

all pathogens and compatible with anionic 

detergents. 
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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. 

LIQUID DISINFECTION AND CLEANING SURFACES. 
Without aldehydes. Be packs ready for scrapping 

for surfaces and equipment in hazardous areas . Be 

bactericide, fungicide, antiviral (HIV, HBV, HCV), 

Mycobacterium tuberculosis. Indicating the 

dilutions and the time of disinfectant drasis. Do not 

have an unpleasant odor, non-volatile, non-

corrosive. 
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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΄ 

DISINFECTION LIQUID SPRAY 
Without aldehydes. Contain alcohol and other 

active substances. Be compatible with surfaces of 

metal, plastic, glass, etc. monitor screens. Do dries 

quickly and leaves no oily residue. To be effective 

for bacteria, fungi, viruses, hepatitis and 

tuberculosis. Be ready for use in the 1lt container 

with spray system. Have a pleasant odor, non toxic 

- non corrosive. 

Indicate the time to reach a disinfecting effect, 

which must not exceed 5 seconds. 
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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 

CLEANING LIQUID FOR HAND AND SKIN 
Be decisive and antimicrobial activity with neutral 

PH, not containing pigments and has hydrating, 

protective ingredients for skin and deodorant 

action. 
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ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΦΕΡΙΨΝ 

Να  έχει προστατευτικό χαρακτήρα  με  μαλακτικές και  

αντιλιπαντικές  ιδιότητες και να συνοδεύεται   από  

δοσομετρική  αντλία. 

CARE CREAM AND HAND CARE 

Have a protective effect with emollient and 

perceptual properties and accompanied by a 

dosing pump. 
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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. 

HIGH LIQUID DISINFECTANT THERMOSENSITIVE  
SURGICAL INSTRUMENTS 
High disinfection product by immersion without 

glutaraldehyde and formaldehyde. Be 

bactericide, fungicide, antiviral (HIV, HBV, HCV 

ROTA), mycobacterium tuberculosis. Do not be 

irritating. Have a pleasant smell 

To be compatible with the materials of tools - 

endoscopes. Be accompanied by specific color 

change test strips in order to certify the 

effectiveness of the solution. 
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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. 

 

LIQUID DISINFECTION OF SENSITIVE TOOLS FOR 

WASHING. 

Be bactericidal, fungicidal, virucidal (HIV, HBV, 

HCV ROTA), Mycobacterium Tuberculosis and 

sporicidal. Do not be irritating to the eyes and 

respiratory system. Have a pleasant odor. To be 

compatible with the materials of tools - 

endoscopes. Be compatible with washing of 

GETINGE brand hospital. 
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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. 

DETERGENT CLEANER - enzymatic SURGICAL 

INSTRUMENTS FOR WASHING AND USE HAND 

Detergent neutral or slightly alkaline, enzymatic 

cleaning of surgical instruments from organic 

substances, in any type of surgical instruments. 

Do not foam, neutral pH. With bacteriostatic 

action. Applying the metering pump of the 

washing device for use in an automatic washing 

machine. To provide certification for use in 

automatic washing tools. It is designed for use in 

hand. 
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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. 

WETTABLE LIQUID, WITH GLISTENING ACTION, FOR 

SURGICAL INSTRUMENTS IN AUTOMATIC WASHING. 

Suitable for use in the final rinse of the washing 

program. Enhances drying and polishing tools and 

leave spots. Not affected by water hardness. Be 

toxicological tested. 
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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 

LUBRICANT OF SURGICAL INSTRUMENTS 

Be spray for easy use. 

To be no- toxic and does not leave residues. 

Not contain ingredients which prevent sterilization 

of tools in steam oven. 

Include aliphatic hydrocarbons such as basic 

medical oils, which will maintain surgical 

instruments and has anticorrosive action. 

Not containing propellant and not greasy and 

sticky. 
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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. 

OIL WASHING SURGICAL INSTRUMENTS 

The use of the washing machine can be by means 

of spray metering pump in the form of drops 

Prevent the corrosive action not kollodes- nontoxic 

without silicone. Avoiding crust will affect 

sterilization. Not affected by water hardness. Not 

leave spots. 
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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. 

LIQUID, WITH GLISTENING AND SICCATIVE ACTION 

OF SURGICAL INSTRUMENTS 

Special siccative and polishing liquid of surgical 

instruments. Be suitable for use in automatic 

washing machines. 
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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. 

LIQUID NEUTRALIZING  

For automatic washing medical instruments. Doing 

neutralization of alkaline residues and removal of 

waste acid. 
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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. 

LIQUID FOR MAINTENANCE OF STAINLESS SURFACE 

Be available as Spray. To polish and preserve the 

stainless steel surfaces. Non-toxic - non-irritating, 

does not need rinsing. In packaging and 1 liter 

spray. 
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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. 

LIQUID FOR CLEANING AND DISINFECTION LAUNDRY 

BEDPANS 

Be specific disinfection and cleaning bedpans in 

special washers and dip tanks. Be vaktirioktono- 

fungicide - sporicidal, active against HIV and 

ypatitidas virus. Contain aldefes. 

 


