Спецификација
Средства за дезинфекцију,диспензери и санитетски материјал
Јединична цена
без ПДВ-А

1

2

3

4
5

Tечни,aлкохолни антисептик зa хирушку и
хигијенску дезинфекцију руку на бази
мин.двa aлкохола:Propan 2-ol i 1-ol сa
eмулијентом зa зaштиту и негу коже ,без
додатака других aнтисептика, мириса и боје
за вироцидно дејство (HIV,HCV,HBV) do 15
секунди сертификован у складу сa EN 1500
или одговарајући до 30 sec.и EN12791 или
oдговарајући дo 1,5 min EN 13727,EN
14348.Паковање од 1 lit.
Teчни лосион зa хигијенско и хирушко
прање руку са додацима за заштиту коже,без
боје,мириса и алкохолних компоненти и
додатка антисептика ,ph
неутралан,произведен у складу са ISO 22716
или GMP .Паковање EURO боца 1 lit.
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Течни антисептик за дезинфекцију руку:
хигијенску са контактним временом 15 sec,
хирушку са контактним временом 1,5 мин,
вироцидну: уклјучујући HBV/HCV/HIV/Vaccinia,
Noro i Adeno вирус,бактерицидно (inakt. M.tb),
нa бази алкохола 79,9g етанол, Бутан 2-oн без
додатака других антисептика са емулијентима
за негу коже руку, тестиран у складу са EN ISO
13727, EN ISO 13624, EN ISO14348, EN ISO 14476,
EN ISO 1500, EN ISO 12791 или одговарајуће,
СТЕРИЛНИготов раствор са пумпом, паковање
од 700 ml.
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Хидроалкохолни раствор за дезинфекцију
широког спектра на бази водоник-пероксида
са bact-fung-micobacteridcidnim и
спороцидним дејством,паковање од 750 ml.
Течно дезинфекционо средство за прање
коже пацијената пре интервенције и за
хируршку дезинфекцију руку, са контактним
временом минимум 2 минута након
наношења, са бактерицидним,
микобактерицидним и фунгицидним
дејством, тестиран у складу са следећим
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Укупна цена без ПДВ-а

стандардима: ЕН 13727 или одговарајући, ЕН
14348 или одговарајући и ЕН 1650 или
одговарајући. Дезинфицијенс за употребу у
здравственим установама.ПРИПРЕМЉЕН ЗА
УПОТРЕБУ .САСТАВ <5% нејонски сурфакти,Dглуконат киселина,једињење са N,N"BIS(4hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13tetraazatetradekdiamidin(2:1)4% (активна
супстанца)izopropil alkohol 2,6%. Паковање од
1 литра

6

14

8
9

Концентровано средство за чишћење и
дезинфекцију површина медицинске опреме
на бази кватернерних амонијумових
једињења и мравље киселине без алдехида и
фенола,бактерицидна и леворуцидна
ефикасност са механичким дејством до 30
min.Стабилност радног раствора до 4
недеље.Паковање 1/1 lit.са дозером.
Влажне марамице за
деконтаминацију,дезинфекцију и
стерилизацију површина мед.опреме на бази
Didecy-dimetily chloride 0.50g,0-phenil-phenol
0,25g,ethoxylated fat akohols 0,025g
,Monoethanolamine 0,01g,Isopropanol 4.00g са
бак-фунг-вироцидним дејством.Паковање 72
ком.
Зидни диспенсер PCL 1000
Медицинске рукавице l/m 100 kom
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Стерисол зидни диспензер 700 ml.
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Укупна цена беу ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

Обабезни услов
1.Решење министарства за понуђача важеће
2.Решење министарства заштите животне средине
3.Решење:ALMS/a
4.Каталог оригиналних произвођача
5.Понуђач;EN Iso сертификат

