Β) ΣΑΠΟΥΝΙ: προϋπολογισμός 4.483,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(CPV 33711900-6)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
 Έντυπ ο τεχνικών π ροδιαγραφών
 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet)
 Άδεια απ ό το Γενικό Χημείο του Κράτους
 Πιστοπ οιητικό ISO 9001 απ ό διαπ ιστευμένο φορέα
 Να διαθέτουν ετικέτες στα ελληνικά
 Προτεινόμενη δοσολογία απ ό τον κατασκευαστή, με ενδεικτικά π ρογράμματα
χρήσης σε π λυντήρια ανάλογα με την π οιότητα νερού.
 Κατάθεση δειγμάτων π ροϊόντων
























Σαπούνι σε υγρή μορφ ή για τα χέρια του προσωπικού, των ασθενών και
των συνοδών
Να έχει ουδέτερο pH και να είναι δερματολογικά ελεγμένο (να κατατεθούν
μελέτες)
Να π εριέχει επ ιφανειοδραστικές ουσίες για την διευκόλυνση απ ομάκρυνσης
οργανικών ρύπ ων.
Να π εριέχει ενυδατικούς και αναλιπ αντικούς π αράγοντες του δέρματος.
Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση απ ό επ αγγελματίες υγείας (διατήρηση
φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος –μη π ρόκληση ερεθισμών) και να μην
π εριέχει αλκαλικά και σαπ ούνι.
Να είναι άοσμο ή με π ολύ ήπ ιο και ευχάριστο άρωμα.
Να είναι καταχωρημένο στον ΕΟΦ σαν καλλυντικό κρεμοσάπ ουνο.
Να αναφέρονται τα συστατικά του π ροϊόντος στην ετικέτα και να κατατεθούν
τέσσερα (4) δείγματα .
Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 λίτρου με δοσομετρική αντλία.
Να π εριέχει επ ιπ ρόσθετα μια ή π ερισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά
για την μη ανάπ τυξη μικροβίων (ΦΕΚ 329,τ.Β21/4/97 ΚΥΑ 6α.) Οι
αντιμικροβιακές ουσίες να μην έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία ως επ ιβλαβείς
για την υγεία του ανθρώπ ου.
Σαπούνι σε υγρή μορφ ή για το μπάνιο των παιδιών και των νεογνών
Να έχει ουδέτερο pH και να είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο
(να κατατεθούν σχετικές μελέτες).
Να μην π εριέχει άρωμα, αντισηπ τικό, αλκαλικά, σαπ ούνι και χρωστικές ουσίες.
Να είναι ειδικά μελετημένο για τον καθαρισμό του ευαίσθητου δέρματος των
νεογνών, βρεφών και π αιδιών.
Να είναι καταχωρημένο στον ΕΟΦ σαν καλλυντικό κρεμοσάπ ουνο.
Να αναφέρονται τα συστατικά του π ροϊόντος στην ετικέτα και να κατατεθούν
(4)τέσσερα δείγματα.
Να διατίθενται σε συσκευασία 200 - 600 ml με ενσωματωμένη δοσομετρική
αντλία.
Κρέμα ενυδατική για τα χέρια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
Να είναι γαλάκτωμα λαδιού σε νερό.
Να έχει ήπ ιο άρωμα.
Να μην είναι λιπ αρή και να απ ορροφάται απ ό το δέρμα.
Να π εριέχει συστατικά π ου βοηθούν στη λίπ ανση και ενυδάτωση του δέρματος,
καθώς και συστατικά π ου απ οτρέπ ουν την επ ιμόλυνση του σκευάσματος.





Να είναι κατάλληλη για όλους τους τύπ ους του δέρματος.
Να διατίθεται σε συσκευασία των 500ml με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία.
Να είναι καταχωρημένη στον ΕΟΦ

