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ΠΡΟΣ :   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΥΠ΄ΟΨΙΝ :  Γραφείου Προμηθειών  
 
 

 

Θέμα:  Παρατηρήσεις για την Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Απολυμαντικών 
ΠΠΥΥ2019 
 

 
Αξιότιμοι κύριοι, 
  
Θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις όσον αφορά την Α’ φάση διαβούλευσης 
προδιαγραφών Απολυμαντικών: 

 
 

Α) Στον Α/Α 7. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 

ΨΕΚΑΣΜΟ θα έπρεπε να προσδιορίζεται καλύτερα τις ανάγκες  και τις απαιτήσεις που έχετε από το υλικό καθότι είναι 

ένα υλικό που χρησιµοποιείται σε χώρους υψηλού κινδύνου όπου η υψηλή απολύµανση είναι επιτακτική ανάγκη. Ζητάτε 

να έχει ταχεία δράση χωρίς να προσδιορίζετε το χρόνο, στην αγορά κυκλοφορούν απολυµαντικά σπρέι που έχουν χρόνο 

δράσης από 30sec µέχρι 10 λεπτά. Ένα σπρέι που κάνει απολύµανση σε 5 ή 10 λεπτά προφανώς δεν καλύπτει τις 

ανάγκες των τµηµάτων όπου οι εναλλαγές ασθενών είναι γρήγορες. Επίσης δεν αναφέρετε πουθενά για τα 

πολυανθεκτικά (MRSA) που είναι καίριο ζήτηµα στη ΜΕΘ και στα Χειρουργεία. Καλό θα ήταν να προσθέσετε το προϊόν 

να έχει τεκµηριωµένη δράση έναντι του MRSA. Επίσης ζητάτε να είναι συµβατό µε πλαστικό, κανένα αλκοολούχο σπρέι 

>60% δεν είναι συµβατό µε πλαστικό, την προδιαγραφή αυτή δεν τη χρειάζεστε στο συγκεκριµένο είδος εφόσον αφορά 

επιφάνειες ανθεκτικές στην αλκοόλη και  επιπλέον έχετε ξεχωριστό κωδικό για τον ευαίσθητο ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισµό (Α/Α 8), παρακαλούµε όπως αφαιρέσετε αυτή την προδιαγραφή.  

Σας προτείνουµε τις παρακάτω προδιαγραφές για το είδος αυτό:  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ  

 Να περιέχει στη σύνθεση του αλκοόλες σε περιεκτικότητα >70% v/v. 

 Έτοιµο προς χρήση, σε µορφή σπρέι, µε δωρεάν αντλίες σε κάθε µπουκάλι του λίτρου. 

 Να είναι ταχείας δράσης σε 30 secs σε πραγµατικές συνθήκες (µε οργανικό φορτίο) 

 Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος και το φάσµα δράσης. 

 ∆ραστικό έναντι ιών (µε ή χωρίς περίβληµα), µυκήτων, µυκοβακτηριδίου, φυµατίωσης και πολυανθεκτικών παθογόνων 

οργανισµών όπως P. Aeruginosa, MRSA. Να προσκοµιστούν µελέτες από ανεξάρτητα πιστοποιηµένα εργαστήρια. 

 Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα. 

 Να είναι κατάλληλο για ταχεία απολύµανση και ταυτόχρονο καθαρισµό. 

 Να µην είναι τοξικό και ερεθιστικό σε βλεννογόνους και αναπνευστικό κατά τη χρήση του. 

 Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια σε χειρουργικά τραπέζια, φορεία, τραπέζια ασθενών, αναπηρικά αµαξίδια, 

νοσοκοµειακά κρεβάτια. 

 Να µην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. 

 Να έχει άδεια ΕΟΦ και CE  και βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα. 

 
Β) Στον Α/Α 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ αναφέρετε 
στις προδιαγραφές να περιέχει χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλες (όχι πάνω από 40%). Υπάρχουν πολλά 
απολυµαντικά (τα περισσότερα στην αγορά) κατάλληλα για ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό τα οποία δεν περιέχουν 
καθόλου αλκοόλη αλλά είναι εξίσου αποτελεσµατικά. Παρακαλούµε όπως τροποποιήσετε αυτή την προδιαγραφή και να 
ζητάτε “να περιέχει χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλες (όχι πάνω από 40%) ή και καθόλου” ώστε να µπορούν να 
συµµετέχουν περισσότερες εταιρείες και να έχετε δυνατότητα επιλογής ενός προϊόντος που να είναι οικονοµικά και 
ποιοτικά προς το συµφέρον του Νοσοκοµείου σας.  
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Γ) Στον Α/Α 12. ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ αναφέρετε να περιέχει 
πρωτεολυτικά ένζυµα. Όλες οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ο καθαρισµός να γίνεται µε πολυενζυµατικό καθαριστικό και 
πλέον στην αγορά υπάρχουν αρκετά ενζυµατικά άνω των 4 ενζύµων αλλά µε την προδιαγραφή που έχετε δεν 
εξασφαλίζετε ότι θα πάρετε ένα πολυενζυµατικό, θα σας προτείναµε στις προδιαγραφές του είδους αυτού να προσθέσετε 
να έχει άνω των 4 ενζύµων.  
 

 

 
                                                                                                 Με εκτίμηση, 

Αθηνά Γιακουμέλου 
                                                                       Νόμιμη εκπρόσωπος της κάτωθι εταιρίας  

 
 

    
 

 

 


