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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-06 
Záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata 

rendszer 
1 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Az infekciókontroll szempontból magas rizikójú betegeket ellátó egységek közvetlen 

betegellátó területeinek, illetve a multirezisztens kórokozó (MRK) okozta 
fertőzés/kolonizáció miatt alkalmazott izolációs kórtermek eredményes és hatékony 
záró-fertőtlenítése környezetbarát automata berendezéssel. 

 A rendszer különböző teljesítményű berendezésekből áll 
Felhasználó:  
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

A rendszer zárt térben történő felületfertőtlenítésre 
alkalmas eljárás. Kórokozók eliminálására szolgál 
minden olyan esetben amikor bizonyítottan illetve 
feltételezhetően ismert vagy ismeretlen kórokozókkal 
szennyezett felületek találhatók a fertőtlenítendő 
helyiségekben. 

 

Nagyteljesítményű záró-fertőtlenítő berendezés 1db  

Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek 
vonatkozó előírásoknak megfelelő záró-fertőtlenítésére 

 

Kapacitás: min. 1600 légm3  

Dekontaminálható  

Gördíthetőkivitelű készülék  

Érintésmentes technológia  

Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott 
orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére 
engedélyezett. 

 

Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott 
orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére 
engedélyezett. 

 

Az alkalmazott biocid termék eredeti csomagolásban 
kerül felhasználásra, a kiszerelés (zárása) kizárja az 
esetleges újrafelhasználást, manipulálást 

 

A technológia környezetbarát  

A fertőtlenítés időtartama a munkaterület újbóli 
használatba vételéig nem haladhatja meg az 5 órát 

 

A fertőtlenítési folyamat automatikusan megy végbe, az 
egyes fázisok végrehajtásáról dokumentáció készül 
(minőségügyi dokumentáció) 

 

Teljesen automatizált működés  

LCD képernyő  

PC csatlakoztatási lehetőség  

Száraz ködképzés technológiájú berendezés  

Hidrogén-peroxid oldat kijuttatására alkalmas  

Átlag 6 mikron átmérőnél kisebb szemcseméret a 
ködképzés során 
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Legalább 70 m/sec kifújási sebesség  

Turbina fordulat legalább 15000 RPM  

Időkapcsoló a késleltetett indításhoz  

Kompakt kivitelű záró-fertőtlenítő berendezés 2db  

Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek 
vonatkozó előírásoknak megfelelő záró-fertőtlenítésére 

 

Kapacitás: min. 800 légm3  

Dekontaminálható  

Hordozható készülék  

Érintésmentes technológia  

Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott 
orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére 
engedélyezett. 

 

Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott 
orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére 
engedélyezett. 

 

Az alkalmazott biocid termék eredeti csomagolásban 
kerül felhasználásra, a kiszerelés (zárása) kizárja az 
esetleges újrafelhasználást, manipulálást 

 

A technológia környezetbarát  

A fertőtlenítés időtartama a munkaterület újbóli 
használatba vételéig nem haladhatja meg az 5 órát 

 

A fertőtlenítési folyamat automatikusan megy végbe, az 
egyes fázisok végrehajtásáról dokumentáció készül 
(minőségügyi dokumentáció) 

 

PC csatlakoztatási lehetőség  

Száraz ködképzés technológiájú berendezés  

Hidrogén-peroxid oldat kijuttatására alkalmas  

Átlag 6 mikron átmérőnél kisebb szemcseméret a 
ködképzés során 

 

Legalább 70 m/sec kifújási sebesség  

Turbina fordulat legalább 15000 RPM  

Időkapcsoló a késleltetett indításhoz  

Általános feltételek a rendszerre vonatkozóan  

– Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar 
nyelven. 
– Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes 
support. 
– Működtető személyzet folyamatos képzése 
-  Magyar nyelvű használati utasítás és gépkönyv 
- OTH engedély 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-06/1 Záró fertőtlenítéshez vegyszer 1. 30 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Nagyteljesítményű záró-fertőtlenítő berendezéshez, kompatibilis fertőtlenítőszer 
 
Felhasználó:  
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó 
fertőtlenítőoldat 

 

H2O2 koncentráció 6 %  

Töltőanyag kiszerelése min. 2 liter  
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-06/2 Záró fertőtlenítéshez vegyszer 2. 640 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Kompakt kivitelű záró-fertőtlenítő berendezéshez, kompatibilis fertőtlenítőszer 
Felhasználó:  
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó 
fertőtlenítőoldat 

 

H2O2 koncentráció 6/12 %  

Töltőanyag kiszerelése min. 1 liter  
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-08 
Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan 

adagoló berendezés 
35 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Falra szerelhető könyökkaros 500 ml folyékony szappan adagoló berendezés 

eurokonform  
Felhasználó:  Közősségi helyek orvosi szobák  
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Tartós, formatervezett, ABS műanyag kivitel  

Kiürült flakon egy mozdulattal cserélhető  

Utáncsöpögés nélküli adagolás   

Falra szerelhető kivitel  

Pumpája egyszerűen cserélhető  

 

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   

Többféle adagolási mennyiség 
beállítható 

 S=10   Előny a több  1 2 

Alkalmazható különböző űrtartalmú 
flakon száma 

db S=10   Előny a több  1 3 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-09 
Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer 

adagoló 
20 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Gurulós, álló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 

eurokonform szenzoros változatban 
Felhasználó: Izolált kórtermek elé 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy 
csatlakoztatható akkumulátortöltővel, szenzoros 

 

Szenzoros  

Permetezéses technológia  

Padozatra állítható állványos felszerelési lehetőség  

Tartozék állvány rozsdamentes acélból, gurulós 
kivitelben 

 

1000ml-es flakon befogadására alkalmas  

 
 
 

 

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   

Többféle adagolási mennyiség 
beállítható 

db S=10   Előny a több  1 5 

Alkalmazható különböző űrtartalmú 
flakon száma 

db S=10   Előny a több  1 3 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-10 
Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer 

adagoló berendezés 1. 
30 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés eurokonform 

szerzoros változatban, érintés mentes  
Felhasználó:  
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló 
műanyag ház 

 

Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy 
csatlakoztatható akkumulátortöltővel, szenzoros 

 

Szenzoros  

Permetezéses technológia  

Falra szerelhető kivitel  

Min. 500ml és 1000ml flakon befogadására alkalmas  

Az esetlegesen lecsöpögő folyadék összegyűjtésére 
alkalmas párna szett  

 

Használati számláló, mely figyeli az adagolást és a  
felhasznált mennyiségét 

 

 

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   

Többféle adagolási mennyiség 
beállítható 

db S=10   Előny a több  1 5 

Alkalmazható különböző űrtartalmú 
flakon száma 

db S=10   Előny a több  2 4 

Az adagoló használatához köthető 
ajtónyitó automatika 

 S=10 Nem Igen     
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-11 
Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer 

adagoló berendezés 2. 
160 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés eurokonform 
  
Felhasználó: Kórtermek, rendelők 
 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló 
műanyag ház 

 

Adagolásos technológia  

Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy 
csatlakoztatható akkumulátortöltővel, szenzoros 

 

Szenzoros  

Falra szerelhető kivitel  

Min. 500ml flakon befogadására alkalmas  

 

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   

Többféle adagolási mennyiség 
beállítható 

db S=10   Előny a több  1 5 

Alkalmazható különböző űrtartalmú 
flakon száma 

db S=10   Előny a több  1 4 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-12 Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó  15 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszköz, eurokonform 500 ml-es 
Felhasználó: ITO, PIC 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Rozsdamentes kivitel  

500 ml-es flakon befogadására alkalmas  
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-13 Adapter 14 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagolóhoz hálózati töltő 
Felhasználó:  
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Akkumulátoros érintésmentes adagolók 
akkumulátorainak feltöltésére szolgáló külső 
töltőegység 

 

Hálózati feszültség: 230V 50Hz  
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-09/1 Kézfertőtlenítőszer 9600 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás:  
Felhasználó:  
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Alkoholos kézfertőtlenítőszer  

Alapkiszerelés 500ml  

1000 db esetében igényelhető 1000ml-es kiszerelés is (2000db 
500ml-es helyett) 

 

B-9, B-10, B-11, B-12 tételekkel kompatibilis  

Színezék és illatanyag mentes  

Minimum 75% propanol vagy etanol tartalom  

Kézkímélő összetétel, visszazsírzó anyag tartalom (dexpanthenol)  

Rövid behatási idő higiénés kézfertőtlenítésre: max. 30 mp  

 


