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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-02 Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 1 

Megajánlott termék típusa:  

Gyártó:  

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: A flexibilis endoszkópok tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló berendezés. 

Minimum kettő, egymástól térben és időben független üzemeltetésű mosótérrel 
rendelkezik. 
Az eszköz képes különböző gyártók endoszkópjait mosni, tisztítani, fertőtleníteni. 
Eleget tesz a MSZ EN ISO 15883-4:2008 szabvány elvárásainak. 

Felhasználó:   Gasztroenterológia 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

2 db endoszkóp egymástól függetlenül működtethető, 
szeparált kamrában történő mosás- fertőtlenítése 

 

Endoszkóp csatornánként független áramlás 
biztosítása, nyomás és dugulás ellenőrzés 

 

EN ISO 15883-4 szabvány megfelelőség, 
validálhatóságot biztosító független 
paramétermonitorozó egységgel 

 

A flexibilis endoszkópok regenerálása garantált 
hatékonyságú legalább a következők szerint:  
– fertőtlenítési hatékonyság  
– baktericid hatékonyság vonatkozásában  
– tisztítási hatékonyság  
– mikrobakteriális és/vagy tuberculocidalis hatékonyság  
– fungicid és/vagy élesztőgomba hatékonyság  
– virucid hatékonyság burkolt és nem burkolt vírusok 
ellen 

 

Szivárgásteszt és folyamatos nyomáskontrol a ciklus 
során 

 

1x használja a fertőtlenítőszert  

Utolsó öblítés vegyszermentes steril szűrt vízzel  

Csatorna csatlakozó leválás riasztás  

Legalább 6 független csatorna csatlakozó  

Univerzális eszköz kompatibilitás 

(listát kérjük megadni) 

 

Motorikus működtetésű kamraajtó  

Beépített nyomtató   

Vonalkód olvasó illeszthető a rendszerhez  

Speciálisan endoszkópok szállítására tervezett 
gördíthető kocsi legalább 4 db tálcával 

 

Önálló szabályzó rendszer, ami megakadályozza az 
irritáló vagy szenzitizáló technológiai vegyszergőzök 
kiszabadulását a környezetbe.  

 

Tálcák vagy adapterek az összes kompatibilis 
endoszkóp regenerálására 

 

Öblítővíz kezelőrendszer, amely megakadályozza a  
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kezelt műszerek vissza-szennyeződését az öblítés 
során, egyben megakadályozza a szermaradék 
visszamaradását az eszközön.  

Vízellátó és vízkezelő alkatrészek önfertőtlenítése.   

Levegős szárítási mód a fluidumok kihajtására és az 
endoszkóp csatornák kiszárítására egy-egy ciklus 
végén.  

 

Az összes endoszkóp és technológiai adat 
dokumentálása, a regenerálási jegyzőkönyv rögzítése.  

 

A ciklus, fertőtlenítési paraméterek és olyan endoszkóp 
adatok kinyomtatása, amelyek megőrizhetők 
minőségbiztosítási nyilvántartásra.  

 

Ciklusszámláló és hiba kijelző.   

Interfész amelyek lehetővé teszik a kórházi 
hálózatokkal való kommunikációt a technológia 
dokumentálására 

 

– Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar 
nyelven 

– Bevezetés első hónapjában személyes support 

– Rendszeres karbantartás és szerviz 

– Legalább évi 95% feletti üzemidő biztosítása jótállási 
idő alatt  

 

 
 
 

 
 

 

 

Értékelési szempont 
Mérték-

egység 
Súlyszám 

Abszolút 

értékelés 

Egyenes 

arányosításos 

értékelés 

Fordított 

arányosít

ásos 

értékelés 

Érték 

melytől 

kedvezőtlen 

irányban 

való eltérés 

érvénytelen

séget 

eredménye

z 

Érték, 

melyet a 

kedvező 

irányban 

meghaladó 

megajánlás 

esetén a 

ponthatár 

felső 

határával 

azonos 

pont kerül 

kiosztásra 

   
1 

pont 

7 

pont 
1-7 pont 1-7 pont   

Lábkapcsolóval nyitható kamraajtó  S=5 Nem Igen     

Könnyű, érintés mentes behelyezést 
biztosító felülről nyíló kamra 

 
S=10 Nem Igen  

 
  

Termál fertőtlenítési ciklus a hőstabil 
tartozékok regenerálásához. 

 
S=5 Nem Igen  

 
  

Kamránként két eszköz is 
regenerálható legalább két csatorna 
esetén 

 
S=10 Nem Igen  
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-001 
Központi hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését 
biztosító rendszer 

2 

Megajánlott termék típusa:  

Gyártó:  

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: A hálózati vízellátó hálózatban található kórokozó baktériumok, kiemelten a 

legionella mentesítésének megvalósításához szükséges technológia telepítése, a 
rendszer tisztítása, majd a legionella vizsgálata. A fertőtlenítési technológia biztosítja 
a folyamatos, megfelelő minőségű víz rendelkezésre állását az egészségügyi 
intézményben. HMV hálózatokra. 

Felhasználó:   1. sz. rendszer: III. Épület 2” impulzusadós vízórával szerelve 
   2. sz. rendszer: Mosoda épület 4” impulzusadós vízórával szerelve 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Klórdioxid technológia  

Automatikus rendszer   

Adagolás kontrol  

Legionella védelem   

Külső felügyelet nélküli PID szabályozott automatikus 
üzem impulzusadós vízóráról és/vagy ClO2 mérőcelláról 

 

ClO2 előállítás 95-98% hatásfokkal, 7,5%-os nátrium-
klorid (NaClO2) és 9%-os sósav (HCl) vegyszerekből 
1:1 arányban 

 

Stabil ClO2 oldat koncentráció, 2 g/l  

Vegyszeradagoló léptetőmotoros membrán szivattyú 
digitális kijelzéssel, PTFE membránnal és tömlőkkel 
szerelve 

 

Figyelmeztető és hibarelé kimenet  

Áramkimenet 4 db 0-20 mA  

Üzemzavar esetén automatikus leállás  

Robusztus kialakítás, védőburkolattal szerelve  

Egyéb feladatok:  

 Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása  

 A rendszer üzembeállítása előtt a hálózat 
mechanikai tisztítása, lerakódások eltávolítása  

 

 A rendszer üzembeállítása után az adott 
intézmény teljekörű legionella vizsgálata 

 

 Negyedéves ellenőrzés és karbantartás a 
jótállás időtartama alatt a szükséges 
segédanyagok biztosításával (tömítések, 
szelepek, membránok), anyag+díj 

 

 
 


