Załącznik nr 12 do SIWZ
Dezynfekcja powierzchni i sprzętów

L.p.
Opis preparatu
Zastosowanie
1.
Preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego na bazie glukoprotaminy. Bez substancji czynnych: aldehydów, pochodnych fenolowych, czwartorzędowych związków amonowych, chloru, związków tlenowych i pochodnych guanidyny. Spektrum działania: B, F w czasie 15 minut. Z możliwością poszerzenia spektrum działania o prątki gruźlicy, wirusy (rota, papova, vaccina, HIV, HBV). Wyrób medyczny. Produkt kompatybilny z urządzeniem dozującym typu Pinguin Pro, które posiada Zamawiający.   Ponadto Zamawiający oczekuje dostarczenia dodatkowych 5 szt. profesjonalnych urządzeń dozujących typu Pinguin Pro.  
Codzienna dezynfekcja powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych.
2.
Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych w formie koncentratu w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe dodecyloaminy. Bez zawartości aldehydów, chloru, substancji lotnych i zapachowych. Możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła. Spektrum działania; B, F (bójcze wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40), M. terrae, M. avium, (warunki brudne i czyste) – do 15 min. Z możliwością rozszerzenia spektrum bójczego: Norowirus (warunki czyste i brudne), mycobacterium tuberculosis –do 30 minut, Adeno – do 60 minut. Ph koncentratu powyżej 7. Produkt kompatybilny z urządzeniem dozującym typu Pinguin Pro, które posiada Zamawiający.  
Mycie i dezynfekcja podłóg i powierzchni ponadpodłogowych.
3.
Preparat dezynfekcyjny o właściwościach myjących na bazie aktywnego chloru w jednorodnych tabletkach, posiadający substancje niwelującą zapach chloru.
Spektrum działania B, Tbc, F, V do 1000 ppm aktywnego chloru  w warunkach czystych w czasie do 15 minut oraz B, Tbc, F, V, S ( C.difficile) do 10.000 ppm w warunkach brudnych również w czasie do 15 minut. Produkt biobójczy. 
Mycie i dezynfekcja powierzchni i sprzętów zanieczyszczonych materiałem biologicznym.
4.
Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń. Może być stosowany do powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych. Preparat w koncentracie na bazie QAV, niezawierający biguanidów, alkoholi, aldehydów, fenoli, niewymagający spłukiwania dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania dla roztworu 0,25%: B, Tbc, V(HIV, HCv, HBV) do 15 minut. Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIa.
Mycie i dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością, np. lodówki
5.
Preparat dwukomponentowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Płynny w koncentracie. Opakowanie zawierające składnik bazowy (kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy)oraz dodatek modyfikujący umożliwiający otrzymanie roztworu roboczego o pH neutralnym = 6.0 – 7.0. Natychmiastowa skuteczność po przygotowaniu roztworu roboczego. Brak konieczności dodatkowej aktywacji. Roztwór roboczy przezroczysty, wykazujący szerokire spektrum działania obejmujące B, Tbc, F, V (Adeno, Noro), S (Clostridium difficile) w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny klasy IIa.
Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonej sporami w tym clostridium difficile
6.
Preparat w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego. Na bazie nadsiarczanów. Bez zawartości związków amoniowych, aldehydów, chloru, fenolu. Roztwór roboczy bezbarwny o aktywności do 30 godzin. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, SARS, Rota, Papova, Vaccinia, Adeno) w czasie do 10 minut, S do 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa.
Mycie i dezynfekcja powierzchni i sprzętu w gabinetach zabiegowych oraz sal chorych po zakończeniu izolacji
7.
Preparat na bazie chlorku benzyloalkiloamonowego bez zawartości chloru, fenolu, aldehydów, związków nadtlenowych. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sprzętu do hydroterapii oraz urządzeń do mycia pacjentów. Skuteczny w profilaktyce przeciwgrzybiczej (Trichophyton Mentagrophytes).  Bezpieczny dla skóry. Możliwość higienicznego mycia rąk i skóry (EN1499) łącznie z MRSA. Spektrum działania B, F – w czasie do 1 godz.; Trichophyton Mentagrophytes i V (HIV,HBV,HCV) – w czasie do 5 min; V (Papova) w czasie do 30 min. Opakowanie kanister 6L z pompką dozującą.
Dezynfekcja wanien i urządzeń do hydroterapii.


