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Załącznik nr V 
  
Wymogi dla preparatów myjących, myjąco-dezynfekcyjnych i 
dezynfekcyjnych. 
 
I. MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 
 
1. Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w 
środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu 
nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanol, 
alkilopoliglikozydu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej 
tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę  
i tworzywa sztuczne. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3, Penguin i MS-3. 
Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni. Możliwość zalewania suchych 
chusteczek. Pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Max spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, 
HCV, HIV, Noro mysi, Rota, Polyoma SV40, Adeno. Czas i spektrum działania dla stężenia 
1%: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min 
Wyrób medyczny klasy II A 
Opakowanie :  Butelka 2,0 l z dozownikiem, kanister 6 litrów 
2. Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, 
również mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny 
także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez 
dodanie preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej.  
Spektrum: B, Tbc, F, V (z)*  – 10 min.; S (Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium Difficile 
rybotyp 027 i Clostridium Perfringens – 10 min.) 
*(z) – aktywny także w obecności zanieczyszczeń organicznych 
Opakowanie: Pojemnik 160g. 
3. Preparat wieloskładnikowy, do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego, w 
tym również inkubatorów na oddziałach położniczych, noworodkowych i wcześniaków oraz 
do dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych i wydalin, o dodatkowych właściwościach 
myjących;  w składzie mononadsiarczan potasu; stosowany w stężeniu 2% w czasie działania 
10 minut; o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym ( włącznie z HIV i HBV ), nie 
powoduje schorzeń o podłożu alergicznym, niemutagenny, nierakotwórczy; o przyjemnym 
zapachu, posiada barwny wskaźnik roztworu. proszek pakowany w saszetki po 200g; 
Opakowanie: saszetki  200 g. 
4. Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych 
(pozytywna opinia kliniczna IMiDz); zawierający glukoprotaminę, niezawierający 
aldehydów; dozowanie w postaci piany; opakowanie bez zawartości freonu. Czas i spektrum 
działania B, F, Adeno, Rotawirusy - 1 min. 
B, F, Tbc, V(HIV, HBV) - 5 min. 
Wymagana deklaracja zgodności CE. 
Opakowanie: Butelka 750 ml ze spryskiwaczem pianowym 
5. Preparat do dezynfekcji małych powierzchni , trudno dostępnych, na bazie propanolu  i 
amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości chloru, aldehydów,  
etanolu, fenoli i QAV, Spektrum działania : B (łącznie z MRSA  
i Tbc), F,  V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min.  Wymagana opinia kliniczna z 
terenu EU ; dopuszczenie do stosowania na oddziale dziecięcym. 
Opakowanie: Butelka  650ml ze spryskiwaczem, Butelka 1 litr ze spryskiwaczem 
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6. Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o 
właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich 
powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z 
głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi).  
Czas i spektrum działania: 
B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min.,  
B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a.niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 min. 
B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. 
Wymagana deklaracja zgodności CE 
Opakowanie: Pojemnik 125 chusteczek, opakowanie uzupełniające 125 chusteczek, 
Pojemnik 200 chusteczek. 
7. Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej 
dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych 
na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do 
głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) i w pionie 
żywieniowym; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki 
amoniowe;  bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie 
(w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu 
A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus). 
Wyrób medyczny klasy II A 
Opakowanie: konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym  
8. Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych 
powierzchni i miejsc trudnodostępnych; oparty o etanol; niezawierający QAV, aldehydów i 
alkiloamin; skuteczny w 1min na bakterie (MRSA), Tbc, grzyby, wirusy bakterie (MRSA), 
Tbc, grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia wirus, BVDV, Rotawirus, Norowirus, 
Adenowirus.  
Wyrób medyczny klasy IIA 
Opakowanie: Butelka z rozpylaczem  1000ml  
9.Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji urządzeń, małych 
powierzchni metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach 
noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i QAV; niezawierające 
aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), 
grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, Adeno) oraz w czasie do 10min 
wirus Polio;  
Wyrób medyczny klasy IIA 
Opakowanie: Pojemnik po 100 chusteczek, opakowanie uzupełniające 100 chusteczek   
10. Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni 
wrażliwych na działanie alkoholi, metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i 
oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i chlorek 
dwudecylodwumetyloamoniowy; nie zawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie 
do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Wirus 
ptasiej grypy) oraz w czasie do 5min na wirusy Noro, Polyoma; 
Wyrób medyczny klasy IIA 
Opakowanie: Pojemnik po 60 chusteczek, opakowanie uzupełniające 60chusteczek   
11. Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i 
sprzętu medycznego, nie zawierający aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, Tbc (M 
terrae) MRSA, F ( C.albicans ), V( HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Rota ) 
w czasie 1 minuty.  Przeznaczony również do powierzchni mających kontakt z żywnością. O 
przyjemnym zapachu grapefruita i mandarynki. 
Opakowanie : Butelka 1litr ze spryskiwaczem,  
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12.Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej 
dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych 
na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do 
głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) i w pionie 
żywieniowym; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki 
amoniowe;  bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie 
(w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu 
A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus). 
Wyrób medyczny klasy II A. 
Opakowanie: konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym 
13. Preparat chlorowy w tabletkach, do jednoczesnej dezynfekcji i mycia dużych zmywalnych 
powierzchni, przedmiotów także w kuchenkach oddziałowych, zalewania plam krwi, 
wydzielin, wydalin, oparty o troklozen sodu, bez aldehydu, fenolu, toluenu, benzenu i ich 
pochodnych. Łatwe przygotowanie roztworu poprzez szybko i całkowicie rozpuszczalne 
tabletki musujące. pH 5,0-6,0. Spektrum: B, Tbc, F, V, Clostridium Difficile-rybotyp 027. 
Czas działania: B, Tbc, F, V – do 15 min. 
Tabletki z nacięciami umożliwiającymi przygotowanie mniejszej niż 1 litr (0,25; 0,5; 0,75) 
ilości roztworu roboczego. 
Opakowanie : Pojemnik 150 tabletek 
Obszar :  
POZYCJA 1 - 10  Pion Medyczny Zespołu  
Uwagi 
- powierzchnie dotykowe, bezdotykowe, trudnodostępne, wrażliwe na alkohole, czyste, brudne. 
POZYCJA 11 – 12 Pion Medyczny Zespołu ( kuchenki oddziałowe)  
Uwagi                               
-  powierzchnie  mające kontakt z żywnością  
POZYCJA 13 Pion gospodarczy Zespołu 
Uwagi  
- zastosowanie preparatu tylko w porozumieniu z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespołu. 
II. MYCIE, DEZYNFEKCJA BASENÓW, KACZEK, MISEK, SŁOI/BUTLI DO 
URZĄDZEŃ ODSYSAJĄCYCH itp. 
1.Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, również 
mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny także w 
obecności zanieczyszczeń organicznych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie 
preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej.  
Spektrum: B, Tbc, F, V (z)*  – 10 min.; S (Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium Difficile 
rybotyp 027 i Clostridium Perfringens – 10 min.) 
*(z) – aktywny także w obecności zanieczyszczeń organicznych 
Opakowanie: Pojemnik 160g. 
Obszar : Pion Medyczny Zespołu 
Uwagi  
- mycie, dezynfekcja manualna, przez zanurzenie 
 
III. MYCIE, DEZYNFEKCJA BASENÓW, KACZEK, MISEK, SŁOI/BUTLI DO 
URZĄDZEŃ ODSYSAJĄCYCH itp. 
1. Płynny koncentrat o właściwościach myjących do mycia maszynowego naczyń 
sanitarnych, o ph ok. 13,5. Zawiera : fosfoniany (< 5% ), EDTA i jego sole ( 15%-
30%).Usuwa zaschnięte osady resztek mydła i wydalin ludzkich. Wyrób medyczny. 
Opakowanie: kanister 5 litrów 
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2.Środek do płukania naczyń sanitarnych w myjniach – dezynfektorach na bazie kwasu 
cytrynowego ( 15% - 30% ), o ph ok.2,2. Zawiera : polikarboksylany ( <5%).Wyrób 
medyczny. Opakowanie: kanister 5 litrów 
Obszar : Pion Medyczny Zespołu 
Pozycja 1-2 - mycie, dezynfekcja maszynowa w myjniach dezynfektorach 
IV. MYCIE I DEZYNFEKCJA OBUWIA OPERACYJNEGO 
1. Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, 
również mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny 
także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez 
dodanie preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej.  
Spektrum: B, Tbc, F, V (z)*  – 10 min.; S (Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium Difficile 
rybotyp 027 i Clostridium Perfringens – 10 min.) 
*(z) – aktywny także w obecności zanieczyszczeń organicznych 
Opakowanie: Pojemnik160g. 
2. Detergent w płynie, neutralny lub lekko zasadowy, do myjni dezynfektora WD1160,  
Dozowanie pompa P1 
Opakowanie: Kanister 5 litrów 
3. Płynny kwas neutralizującego, do myjni dezynfektora WD1160, 
Dozowanie pompa P2 
Opakowanie: Kanister 5 litrów 
Obszar: 
Pozycja 1 Pion Medyczny Zespołu 
Uwagi  
- mycie, dezynfekcja manualna 
Pozycja 2-3 Pion Medyczny Zespołu 
Uwagi  
- mycie, dezynfekcja maszynowa 
 
V. MYCIE I DEZYNFEKCJA INKUBATORÓW, STANOWISK 
NOWORODKOWYCH 
1.Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych 
(pozytywna opinia kliniczna IMiDz); zawierający glukoprotaminę, nie zawierający 
aldehydów; dozowanie w postaci piany; opakowanie bez zawartości freonu. Czas i spektrum 
działania: 
B, F, Adeno, Rotawirusy - 1 min., B, F, Tbc, V(HIV, HBV) - 5 min. 
Wymagana deklaracja zgodności CE 
Opakowanie: Butelka 750 ml , ze spryskiwaczem pianowym 
 
2.Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej 
dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych 
na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do 
głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) i w pionie 
żywieniowym; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki 
amoniowe;  bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie 
(w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu 
A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus). 
Wyrób medyczny klasy II A. 
Opakowanie: konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym 
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3. Preparat wieloskładnikowy, do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego, w 
tym również inkubatorów na oddziałach położniczych, noworodkowych i wcześniaków oraz 
do dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych i wydalin, o dodatkowych właściwościach 
myjących;  w składzie mononadsiarczan potasu; stosowany w stężeniu 2% w czasie działania 
10 minut; o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym ( włącznie z HIV i HBV ), nie 
powoduje schorzeń o podłożu alergicznym, niemutagenny, nierakotwórczy; o przyjemnym 
zapachu, posiada barwny wskaźnik roztworu. proszek pakowany w szaszetki po 200g; 
Opakowanie: szaszetki  200 g. 
Obszar: 
Pozycja 1-3 Pion Medyczny Zespołu 
Uwagi  
- mycie, dezynfekcja manualna, pod nadzorem  
 
VI. MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK 
1. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych 
składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. 
Niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym pH 5,0; usuwający pozostałości po 
maściach. Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego 
producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.  
Opakowanie: Butelka 500ml 
 
2. Niezawierający mydła preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, 
niepowodujący wysuszania skóry rąk o pH 5,0 neutralnym dla skóry. Bez kwasu 
kokosowego, mlekowego, undecylowego, alkoholi bez działania bójczego. Do skóry 
wrażliwej, zniszczonej i narażonej na wysychanie. Preparat kompatybilny (tego samego 
producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk. Opakowanie: Butelka 500ml 
 
3. Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez 
zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat 
bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak 
witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w 
ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum 
działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., 
Adeno, Polio – 2min.). 
Opakowanie: Butelka 500ml 

4. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu 
(min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. 
gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc 
– 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat 
pasujący do dozowników typu Dermados. 
Opakowanie: Butelka 500ml. 

5. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu 
(min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. 
gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc 
– 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat 
pasujący do dozowników typu Dermados.  

Opakowanie: Butelka 500ml , z pompką Spiri Pump 
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Obszar :  
Pion Medyczny Zespołu 
Uwagi  
Pozycja 1- 2  dozowniki łokciowe ( mycie ) 
Pozycja 3 - 4  dozowniki łokciowe ( dezynfekcja )  
Pozycja 5 -  uchwyty niebieskie do butelki 500 ml  
 
6. Preparat niezawierający mydła do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, 
niepowodujący wysuszania skóry rąk o pH 5,0 neutralnym dla skóry. Bez kwasu 
kokosowego, mlekowego, undecylowego, alkoholi bez działania bójczego. Do skóry 
wrażliwej, zniszczonej i narażonej na wysychanie. Preparat kompatybilny (tego samego 
producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.  
Opakowanie : Preparat konfekcjonowany w workach 800ml. 
 
7. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu 
(min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. 
gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc 
– 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat 
kompatybilny (tego samego producenta z preparatem do mycia rąk). 
Opakowanie : Preparat konfekcjonowany w workach 800ml. 
Obszar 
Pozycja 6-7 Pion Medyczny Zespołu 
- pomieszczenia  Bloku Operacyjnego Szpitala przy ul.Krysiewicza 7/8 
Uwagi 
Zamykane dozowniki na woreczki –  system zamknięty  
 
8. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych 
składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. 
Niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym pH 5,0; usuwający pozostałości po 
maściach. Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego 
producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.  
Opakowanie: Butelka 500ml 
 
9. Niezawierający mydła preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, 
niepowodujący wysuszania skóry rąk o pH 5,0 neutralnym dla skóry. Bez kwasu 
kokosowego, mlekowego, undecylowego, alkoholi bez działania bójczego. Do skóry 
wrażliwej, zniszczonej i narażonej na wysychanie. Preparat kompatybilny (tego samego 
producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk. 
Opakowanie: Butelka 500ml 
 
10. Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez 
zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat 
bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak 
witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w 
ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum 
działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., 
Adeno, Polio – 2min.). 
Opakowanie: Butelka 500ml 
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11.Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu 
(min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. 
gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc 
– 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat 
pasujący do dozowników typu Dermados. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z 
preparatem do mycia rąk.  

Opakowanie: Butelka 500ml 

12. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu 
(min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. 
gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc 
– 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat 
pasujący do dozowników typu Dermados. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z 
preparatem do mycia rąk.  

Opakowanie: Butelka 500ml, z pompką Spiri Pump 

Obszar : 
Pozycja 8-12  Pion Medyczny Zespołu  
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala przy ul.Krysiewicza 7/8 
Uwagi 
Pozycja 8 - 9  dozowniki łokciowe ( mycie ) 
Pozycja 10 – 11 dozowniki łokciowe ( dezynfekcja )  
Pozycja 12 - uchwyty niebieskie do butelki 500 ml 

13. Delikatna emulsja myjąca w płynie z dodatkami antybakteryjnymi ( chlorheksydyna i 
ortofenylfenol ). Naturalne Ph 5,5. Przyjemny ziołowy zapach.  
Opakowanie : Worek 1 litr ( system zamknięty ) 
 
14. Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu(45%), 
izopropanolu(30%)  z dodatkiem gliceryny oraz substancji zmiękczających.Postać żel. 
Spektrum działania B, (MRSA),HCV, ROTA do 30 sekund, POLIO, ADENO, 
M.TUBERCULOSIS,AVIUM do 2 minut. Opakowanie : Worek 1 litr (system zamknięty ) 
 
15. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu 
(min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. 
gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc 
– 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat 
pasujący do dozowników typu Dermados. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z 
preparatem do mycia rąk. Opakowanie: Butelka 500ml, z pompką Spiri Pump 

Obszar 
Pozycja 13-15 Pion Medyczny Zespołu 
- myjnia sali operacyjnej drobnych zabiegów ginekologicznych, myjnia Sal Endoskopowych, 
sala pooperacyjna drobnych zabiegów ginekologicznych Szpitala przy ul.Jarochowskiego 18 
Uwagi 
Pozycja 13-14 – dozowniki bezdotykowe, woreczki (system zamknięty) 
Pozycja 15 - uchwyty niebieskie do butelki 500 ml  
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16. Delikatny,  preparat do mycia rąk i ciała w postaci piany  dla osób o szczególnie 
wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), niezawierający substancji 
zapachowych oraz barwników. Produkt hypoalergiczny – brak ryzyka alergii, przebadany 
dermatologicznie. Możliwość stosowania od pierwszego dnia życia. Preparat kompatybilny  
( tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.  
Opakowanie : Wkład 750 ml (system zamknięty ) 
17. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu 
(min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. 
gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc 
– 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat 
kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do mycia rąk. 
Opakowanie : Wkład 750 ml (system zamknięty ) 
Obszar : 
Pion Medyczny Zespołu 
- Nowa cześć szpitala przy ul.Jarochowskiego 18 
( Blok operacyjny, Blok porodowy, Izba Przyjęć, Pracownia rtg, pomieszczenia gospodarcze ) 
Pozycja 16 
 - dozowniki bezdotykowe z pompką zapobiegającą kapaniu, automatycznie pompującą  
odpowiednią ilość produktu, jednorazowy wkład 750 ml 
- dozowniki ręczne z przyciskiem, z pompką zapobiegającą kapaniu,  
jednorazowy wkład 750 ml 
- dozowniki ręczne z przyciskiem łokciowym, z pompką zapobiegającą kapaniu,  
jednorazowy wkład 750 ml 
Pozycja 17 
- dozowniki bezdotykowe z pompką zapobiegającą kapaniu, automatycznie pompującą 
odpowiednią ilość produktu, jednorazowy wkład 750 ml 
- dozowniki ręczne z przyciskiem łokciowym, z pompką zapobiegającą kapaniu,  
jednorazowy wkład 750 ml 
 
18. Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu 
(min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. 
gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc 
– 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat 
pasujący do dozowników typu Dermados. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z 
preparatem do mycia rąk. Opakowanie: Butelka 500ml, z pompką Spiri Pump 

Obszar : Pion Medyczny Zespołu ( sale nadzoru pooperacyjnego, porodowe, izolacyjne ) 
Pozycja 18 - uchwyty niebieskie do butelki 500 ml 
 
VII ZAMÓWIENIE ALARMOWE Z REALIZACJĄ W CIĄGU 8 godz. 
 
1. Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego i tlenków 
alkilodimetyloaminowych przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz 
skóry pacjenta. Bez zawartości eteru i izopropanolu. Skuteczny wobec bakterii łącznie z 
MRSA, grzybów oraz HIV i HBV.   
Opakowanie: Butelka 500ml. 
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2. Gotowy preparat w postaci żelu, zawierający dwutlenek chloru, do dezynfekcji 
powierzchni, bezaerozolowy, o sporobójczym działaniu w czasie 30 sekund. Możliwość 
stosowania w obecności pacjentów. 
Opakowanie: Pojemnik 2 komorowy z atomizerem, ok. 500 aplikacji 
 
3.Gotowy preparat w postaci bezaerozolowej pianki do mycia i dezynfekcji każdego rodzaju 
powierzchni, z biobojczą substancją dwutlenku chloru, wykazującą działanie sporobójcze w 
czasie 30 sekund, bakteriobójcze, prątkobójcze,wirusobójcze w czasie 30 sekundowego 
działania preparatu. Możliwość stosowania w obecności pacjentów . 
Opakowanie: Pojemnik 100ml 
 
4. Gotowe do użycia, chusteczki na bazie kwasu nadoctowego, o szerokim spektrum 
mikrobójczym : B, Tbc, F, V, S ( w tym Clostridium Difficile) - w czasie do 5 minut. 
Wyrób medyczny klasy II B 
Opakowanie: Pojemnik 50 sztuk chusteczek 
 
Obszar - Pion Medyczny Zespołu 
Uwagi  
Preparaty 1,2,3,4 do zastosowania w przypadku leczenia pacjenta z zakażeniem Clostridium 
dificille. 
Zakup preparatów w porozumieniu z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespołu. 
 
 
Zamawiający wymaga aby preparaty i ich roztwory ( z grupy  I – VII ) stosować : 
 w zależności od obszaru zastosowania, stref czystości, stopnia skażenia powierzchni, 
rodzaju powierzchni, 
 zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, instrukcjami i procedurami przeciwepidemicznymi, 
obowiązującym planem higieny, 
 wg zaleceń producenta sprzętu, 
 wg zaleceń producenta preparatu, zgodnie z instrukcją użytkową, 
 stosowania we wskazanych opakowaniach, 
 przechowywania w oryginalnych opakowaniach, w miejscu chłodnym i suchym, 
niedostępne dla osób niepowołanych, pod zamknięciem, z oznaczonymi etykietami w języku 
polskim, 
 roztwory robocze preparatów przygotowywać  zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
na pojemnikach do dezynfekcji należy umieścić następujące informacje: stężenie roztworu, 
nazwa preparatu, data i godzina przygotowania, podpis osoby przygotowującej roztwór, 
 w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
stosowanych preparatów i oprzyrządowania  po wcześniejszym obustronnym uzgodnieniu w 
formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji uzgodnień, 
 w sytuacji wzrostu zagrożenia epidemicznego Wykonawca jest zobowiązany do realizacji 
zaleceń i wytycznych Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.  
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TABELA  
 
 „Wykaz  preparatów myjących, myjąco-dezynfekcyjnych i 
dezynfekcyjnych” 
 

L.p. 
 

    Przeznaczenie           Preparat Obszar    Uwagi 

I.  
 

MYCIE I 
DEZYNFEKCJA 
POWIERZCHNI 

Pozycja : 
1…………….. 
2……………….. 
3………………. 
4………………. 
5……………….. 
6……………….. 
7..........................  
8. ………………. 
9…...................... 
10.........................  

Pion Medyczny Zespołu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). 
powierzchnie dotykowe, 
bezdotykowe, trudnodostępne, 
wrażliwe na alkohole 
 
 
 
 
 
 

 
Pozycja : 
11……………………. 
12……………………. 

 
Pion Medyczny Zespołu 
 

1). 
powierzchnie  mające kontakt z 
żywnością. 
                            

 
Pozycja : 
13.................................. 

 
Pion Gospodarczy 
Zespołu 

1). 
zastosowanie preparatu tylko w 
porozumieniu z Zespołem 
Kontroli Zakażeń Szpitalnych 
Zespołu. 

II.  
 
 

MYCIE, 
DEZYNFEKCJA 
BASENÓW, KACZEK, 
MISEK, SŁOI/BUTLI 
DO URZĄDZEŃ 
ODSYSAJĄCYCH itp. 

 
Pozycja : 
1.............................. 
 
 

 
Pion Medyczny Zespołu 
 

1). 
mycie, dezynfekcja manualna, 
przez zanurzenie 
 
 
 
 

III 
 
 
 

MYCIE, 
DEZYNFEKCJA 
BASENÓW, KACZEK, 
MISEK, SŁOI/BUTLI 
DO URZĄDZEŃ 
ODSYSAJĄCYCH itp. 
 

 
Pozycja : 
1………………… 
2............................ 
  

 
Pion Medyczny Zespołu 
 
 

1). 
mycie i dezynfekcja maszynowa 
 
 
 
 
 
 

 
IV 

 
MYCIE I 
DEZYNFEKCJA 
OBUWIA 
OPERACYJNEGO 

 
Pozycja : 
1…………………. 
 
 
Pozycja : 
2……………………… 
3................................... 

 
Pion Medyczny Zespołu 
- mycie i dezynfekcja 
manualna 
 
Pion Medyczny Zespołu 
- mycie i dezynfekcja 
maszynowa 

1). 
mycie i dezynfekcja manualna 
 
 
 
mycie i dezynfekcja maszynowa 
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V 
 
 

 
MYCIE I 
DEZYNFEKCJA 
INKUBATORÓW, 
STANOWISK 
NOWORODKOWYCH 

 
Pozycja : 
1.................................... 
2..................................... 
3....................................  

 
Pion Medyczny Zespołu 
 
 
 

1). 
mycie, dezynfekcja manualna, 
pod nadzorem  
 

 
VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MYCIE I 
DEZYNFEKCJA RĄK 

 
Pozycja : 
1................................... 
2…………………… 
3.................................. 
4……………………. 
5……………………. 

 
Pion Medyczny Zespołu 
 

1). 
Pozycja 1- 2  dozowniki 
łokciowe ( mycie ) 
Pozycja 3 - 4  dozowniki 
łokciowe (dezynfekcja )  
Pozycja 5 -  uchwyty niebieskie 
do butelki 50l 

 
Pozycja : 
6………………………. 
7……………………… 
 
 
 

 
Pion Medyczny Zespołu 
- pomieszczenia  Bloku 
Operacyjnego Szpitala 
przy ul.Krysiewicza 7/8 
 

1). 
Zamykane dozowniki na 
woreczki –  system zamknięty 
 
 
 
 
 

 
Pozycja : 
8......................................  
9......................................  
10.................................... 
11.................................... 
12............................ 

 
Pion Medyczny Zespołu  
- Oddział Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii 
Szpitala przy 
ul.Krysiewicza 7/8 
 
 
 
 

1). 
Pozycja 8 - 9  dozowniki 
łokciowe ( mycie ) 
Pozycja 10 – 11 dozowniki 
łokciowe (dezynfekcja )  
Pozycja 12 - uchwyty niebieskie 
do butelki 500 ml 

 
Pozycja : 
13.................................. 
14................................. 
15................................. 

 
Pion Medyczny Zespołu 
- myjnia sali operacyjnej 
drobnych zabiegów 
ginekologicznych, myjnia 
Sal Endoskopowych, sala 
pooperacyjna drobnych 
zabiegów 
ginekologicznych Szpitala 
przy ul.Jarochowskiego 18 

1). 
Pozycja 13-14 dozowniki 
bezdotykowe, woreczki system 
zamknięty 
Pozycja 15 - uchwyty niebieskie 
do butelki 500 ml 
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Pozycja :  
16............................... 
17................................ 
 

 
Pion Medyczny Zespołu 
- Nowa część szpitala przy 
ul.Jarochowskiego 18 
( Blok operacyjny, Blok 
porodowy, Izba Przyjęć, 
Pracownia rtg, 
pomieszczenia 
gospodarcze ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). 
Pozycja 16 
 - dozowniki bezdotykowe z 
pompką zapobiegającą kapaniu, 
automatycznie pompującą  
odpowiednią ilość produktu, 
jednorazowy wkład 750 ml 
- dozowniki ręczne z 
przyciskiem, z pompką 
zapobiegającą kapaniu,  
jednorazowy wkład 750 ml 
- dozowniki ręczne z 
przyciskiem łokciowym, z 
pompką zapobiegającą kapaniu,  
jednorazowy wkład 750 ml 
Pozycja 17 
- dozowniki bezdotykowe z 
pompką zapobiegającą kapaniu, 
automatycznie pompującą 
odpowiednią ilość produktu, 
jednorazowy wkład 750 ml 
- dozowniki ręczne z 
przyciskiem łokciowym, z 
pompką zapobiegającą kapaniu,  
jednorazowy wkład 750 ml 

 
Pozycja : 
18........................... 

 
Pion Medyczny Zespołu 
 ( sale nadzoru 
pooperacyjnego, 
porodowe, izolacyjne ) 
 

1). 
Pozycja 18 - uchwyty niebieskie 
do butelki 500 ml 
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VII ZAMÓWIENIE 
ALARMOWE Z 
REALIZACJĄ W 
CIĄGU 8 godz. 
 
 

Pozycja : 
1............................ 
2............................. 
3.............................. 
4............................. 
 
 
 

1). 
Preparaty 1,2,3,4 do zastosowania w przypadku leczenia 
pacjenta z zakażeniem Clostridium dificille. 
Zakup preparatów w porozumieniu z Zespołem Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych Zespołu. 

 
 
 
1). 
Zamawiający wymaga aby preparaty i ich roztwory ( z grupy  I – VII ) stosować : 
 w zależności od obszaru zastosowania, stref czystości, stopnia skażenia powierzchni, 
rodzaju powierzchni, 
 zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, instrukcjami i procedurami przeciwepidemicznymi, 
obowiązującym planem higieny, 
 wg zaleceń producenta sprzętu, 
 wg zaleceń producenta preparatu, zgodnie z instrukcją użytkową, 
 stosowania we wskazanych opakowaniach, 
 przechowywania w oryginalnych opakowaniach, w miejscu chłodnym i suchym, 
niedostępne dla osób niepowołanych, pod zamknięciem, z oznaczonymi etykietami w języku 
polskim, 
 roztwory robocze preparatów przygotowywać  zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
na pojemnikach do dezynfekcji należy umieścić następujące informacje: stężenie roztworu, 
nazwa preparatu, data i godzina przygotowania, podpis osoby przygotowującej roztwór, 
 w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
stosowanych preparatów i oprzyrządowania  po wcześniejszym obustronnym uzgodnieniu w 
formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji uzgodnień, 
 w sytuacji wzrostu zagrożenia epidemicznego Wykonawca jest zobowiązany do realizacji 
zaleceń i wytycznych Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


