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α/α ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΑ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1 ΣΙΥΟΗΛΖ ( ΓΗΑΙΚΑ ΞΝΣΙΥΟΗΥΓΝΠ ΛΑΡΟΗΝ ) 

 Να πενζέπεζ <5% θεοηακηζημφξ πανάβμκηεξ ιε αάζδ ημ πθχνζμ, εκενβυ οπμπθςνζχδεξ 

κάηνζμ 4,2-6%  

Να θένεζ  ηδκ Έβηνζζδ απυ ημκ  Ονβακζζιυ Φανιάηςκ ( Δ.Ο.Φ. ) βζα ηδκ  απμθοιακηζηή 

δνάζδ ημο πνμσυκημξ  ηαζ έβηνζζδ ημο  Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ (Γ.Υ.Κ.) 

 Να ζοκμδεφεηαζ απυ Material Safety Data Sheets ( M.S.D.S.) 

Να δζαηίεεκηαζ ζε ζοζηεοαζία: 2 liter 

2 ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΣΥΟΥΛ  

 Τβνυ απμθφιακζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ επζθακεζχκ βζα πνήζδ ζε πχνμοξ ορδθμφ ηζκδφκμο, 

ιμκάδεξ κεμβκχκ, ηθπ πςνίξ αθδεφδεξ, θαζκυθεξ. Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ,  ιοηδημηηυκμ, 

ζμηηυκμ (π.π HBV, HIV, ROTA) ηαζ θοιαηζμηηυκμ εκηυξ 15 θεπηχκ maximum. Να είκαζ 

ακηζμλεζδςηζηυ ηαζ ζοιααηυ ιε επζθάκεζεξ πθαζηζηέξ,  ιεηαθθζηέξ, ιάνιανα,  PLEXIGLASS 

η.α.  Να ιδκ πνεζάγεηαζ λέαβαθια. Να είκαζ πζζημπμζδιέκμ απυ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκμ 

μνβακζζιυ οβζεζκήξ. Να έπεζ έβηνζζδ ημο ΔΟΦ ηαζ ημο Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ. Να 

δμεεί ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή αναίςζδ βζα ημ ζφκμθμ ημο 

απμθοιακηζημφ θάζιαημξ βζα δνάζδ εκηυξ 15 θεπηχκ.  οζηεοαζία ζε θζάθεξ 5 θίηνςκ ιε 

δςνεάκ δμζμιεηνζηή ακηθία.  Να επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά 

prospectus υζμ ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά. 

3 ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΠΔ ΠΞΟΔΦ 

Τβνυ απμθφιακζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ, οδνμαθημμθζηήξ αάζδξ, πςνίξ αθδεΰδεξ , άθαηα 

αιιςκίμο ηαζ πθχνζμ, βζα βνήβμνδ απμθφιακζδ ηαζ ηαεανζζιυ ηςκ επζθακεζχκ ιε 

ρεηαζιυ.  Καηάθθδθμ βζα ηθίκεξ, θμνεία, ηνμπήθαηα, µδπακήµαηα.  Να είκαζ ζοιααηυ ιε 

δζάθμνα οθζηά επζθακεζχκ, υπςξ ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ, πθαζηζηά, ειαβέ, η.θπ. Να ιπμνεί 

κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ ζε ηνίζζιμοξ πχνμοξ υζμ ηαζ ζε ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ. Να 

ελαηιίγεηαζ βνήβμνα, πςνίξ κα αθήκεζ ζηίβιαηα. Γναζηζηυ έκακηζ ααηηδνίςκ, ιοηήηςκ, 

ιοημααηηδνζδίμο ΣΒ, ζχκ HIV, HBV, HCV, ηαζ ακεεηηζηχκ κμζμημιεζαηχκ ζηεθεπχκ. Να ιδκ 

είκαζ ημλζηυ – δζαανςηζηυ.  Θα αλζμθμβδεεί ιε αάζδ ημ ιεβαθφηενμ θάζια δνάζδξ ζημκ 

ζοκημιυηενμ πνυκμ . Να επζζοκαθεεί δ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ Δ.Ο.Φ. υζμ ηαζ δ 

ηαηαπχνδζδ ζημ Γ.Υ.Κ. Δπίζδξ, κα επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά 

prospectus υζμ ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά. 

Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε δμπείμ 1lit ιε δςνεάκ ζφζηδια ρεηαζιμφ. 

4 ΠΞΝΟΝΘΡΝΛΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΠΔ ΠΞΟΔΦ 

Τβνυ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ιε ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ 

έκακηζ ιοημααηηδνζδίςκ, ιοηήηςκ, ζχκ Gram (+) ηαζ  (-) ιζηνμαίςκ ηαζ ζπυνςκ, 

ακηζμλεζδςηζηυ, ακηζδζαανςηζηυ, ιδ ενεεζζηζηυ, ζοζηεοαζία ζε ζπνέζ, πςνίξ αθδετδεξ, 

ηαπείαξ δνάζδξ, ζοιααηυ ιε ηζξ επζθάκεζεξ πμο εα εθανιμζεεί (πθαζηζηυ, βοαθί, 

plexiglass).  Να επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά prospectus υζμ ηαζ μζ 

ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά, ηαζ μζ άκς ηεηιδνζχζεζξ.  Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ 

ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ. Να δζαεέηεζ άδεζα ΓΥΚ. 

Έςξ  1 θίηνμ ιε δςνεάκ ζοζηεοή ρεηαζιμφ 

5 ΡΑΚΞΙΔΡΔΠ ΣΙΥΟΗΝ ΛaDCC (Αναβράζοντα δισκία) 

Να δζαηίεεκηαζ ζε ζηένεα µμνθή (δζζηία).  Να έπμοκ ςξ δναζηζηή μοζία ημ 

δζπθςνμσζμηοακμονβζηυ Νάηνζμ (NaDCC).  Να απεθεοεενχκμοκ ημ πθχνζμ ζηαδζαηά.. Να 

έπεζ έβηνζζδ ημο Δ.Ο.Φ ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ ΓΥΚ. Να οπμαθδεεί ημ ζπεηζηυ πζζημπμζδηζηυ 

ηαηαπχνδζδξ ημο ζηεοάζµαημξ.  Να ζοκμδεφεηαζ απυ πζζημπμζδηζηυ πδµζηήξ ζφκεεζδξ ηαζ 

απυ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα Δθθδκζηά. 

 Να δζαηίεεκηαζ ζε ζηένεα µμνθή (δζζηία) 2,5 & 5 βναιιανίςκ, ζε πναηηζηή ζοζηεοαζία 

ηςκ 50 έςξ  100 δζζηίςκ.   

6 

 

ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΑ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΑ ΚΑΛΡΖΙΑΘΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 Απμθοιακηζηά ιακηδθάηζα ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ζαηνμηεπκμθμβζηχκ ζοζηεοχκ 

υπςξ εενιμεοαίζεδηεξ ηεθαθέξ οπενήπςκ, ιυκζημν, ζοζηεοέξ ΜΔΘ, εενιμημζηίδεξ, 

ηνεαάηζα κεμβκχκ.  Διπμηζζιέκα ζε δζάθοια πςνίξ αθημυθεξ ή αθδετδεξ, κα ιδκ αθήκμοκ 

πκμφδζ ηαζ κα ιδκ ζηίγμκηαζ.  Να είκαζ ιίαξ πνήζδξ ζε πναηηζηή ζοζηεοαζία ιε ηαπάηζ 

αζθαθείαξ (ηθζπ) πμο επζηνέπεζ ηδκ ιειμκςιέκδ πμνήβδζδ ιακηδθζχκ ηαζ κα ζθναβίγεζ 

ενιδηζηά βζα απμθοβή ζηεβκχιαημξ ημο πενζεπμιέκμο.  Γναζηζηά έκακηζ ααηηδνζδίςκ, 

ιοηήηςκ, ζχκ (HBV, HCV, HIV) ηαζ ιοημααηηδνζδίμο θοιαηίςζδξ.  Να ιδκ πνμηαθμφκ 

ενεεζζιυ ζηα ιάηζα, ημ δένια, ημ ακαπκεοζηζηυ.  οιααηά ιε ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ 
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ηεθαθχκ οπενήπςκ.  Με ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ ΓΥΚ.  Να ζοκμδεφεηαζ απυ 

πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ζημζπεία απυ 

ιεθέηεξ.  Να ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα Δθθδκζηά.  

 Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηυζημοξ κα ακαβνάθμκηαζ ηα ηειάπζα / παηέημ ηαζ  ιακηδθάηζα / 

ζοζηεοαζία 

7 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΠΔ ΦΑΘΔΙΑΘΗΑ 

Τβνυ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ ζε θαηεθάηζα.  Να ιδκ 

πενζέπεζ αθδεφδεξ , θαζκυθεξ ηαζ πθχνζμ, κα έπεζ εοπάνζζηδ μζιή ηαζ κα είκαζ ζε θαηεθάηζα. 

Να έπεζ πθήνδ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ έκακηζ ιοημααηηδνζδίςκ, ιοηήηςκ, ζχκ, Gram (+) ηαζ 

Gram (-) ιζηνμαίςκ,  ιδ ενεεζζηζηυ, ακηζμλεζδςηζηυ, ακηζδζαανςηζηυ. Σμ πνμσυκ κα ηαθφπηεζ 

ηαζ δνάζδ έκακηζ ιοημααηηδνζδίμο ΣΒ (θοιαηίςζδξ).  Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ δζαθφιαημξ 

έπεζηα απυ ηδκ πνμηεζκυιεκδ αναίςζδ βζα πνυκμ δνάζδξ εκηυξ 15 θεπηχκ βζα ημ γδημφιεκμ 

απμθοιακηζηυ θάζια.   Να έπεζ έβηνζζδ ημο ΔΟΦ ηαζ ημο Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ.   

Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηυζημοξ κα ακαβνάθμκηαζ ηα ηειάπζα / παηέημ ηαζ  ηα θαηεθάηζα/ 

ζοζηεοαζία ηαεχξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ  βναιιάνζα/ θαηεθάηζ  

8 ΓΟΝ ΤΖΙΝ ΒΑΘΚΝ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΚΔ ΓΙΝΡΑΟΑΙΓΔΓΖ 2% ΓΗΑ 

ΘΔΟΚΝΔΑΗΠΘΖΡΑ ΝΟΓΑΛΑ ΔΡΝΗΚΝ ΞΟΝΠ ΣΟΖΠΖ 

Τβνυ ορδθμφ ααεµμφ απμθοµακηζηυ - ζπμνμηηυκμ βζα εενµμεοαίζεδηα υνβακα 

(εκδμζηυπζα) ηαζ ζαηνζημφ ελμπθζζµμφ. Να πενζέπεζ βθμοηαναθεδεφδδ 2%. Να είκαζ 

ααηηδνζμηηυκμ (ζοιπενζθ. Helicobacter pylori) ιοηδημηηυκμ, θοιαηζμηηυκμ ηαζ ζμηηυκμ 

(HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, ηθπ) εκηυξ 5-15 θεπηχκ ημ ανβυηενμ.  Να έπεζ  ζπμνμηηυκμ 

δνάζδ εκηυξ 1 χναξ ιε ζαθή ακαθμνά ζηδκ θμβανζειζηή ιείςζδ. Να επζζοκαθεμφκ 

ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. Να ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ ιε ηα 

εκδμζηυπζα επί πμζκή απυννζρδξ.  Σμ έημζιμ δζάθοια κα είκαζ ζηαεενυ βζα ημοθάπζζημκ 14 

διένεξ. Να εθέβπεηαζ δ δναζηζηυηδηα ημο έημζιμο δζαθφιαημξ ιε δείηηεξ εθέβπμο ηαζ κα 

ηαηαηεεεί ημ λεκυβθςζζμ εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ ηςκ δεζηηχκ.  Να θένεζ ζήιακζδ CE ςξ 

ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ. Να είκαζ αζθαθέξ βζα ημοξ πνήζηεξ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ.  Να ζοκμδεφεηαζ απυ αδνακμπμζδηζηή μοζία βζα ηδκ αζθαθή απυννζρδ ημο 

δζαθφιαημξ ζημ απμπεηεοηζηυ ζφζηδια ζφιθςκα ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηδκ 

ζζπφμοζα κμιμεεζία .   Να ζοκμδεφεηαζ απυ μδδβίεξ πνήζδξ ηςκ εηαζνεζχκ παναζηεοήξ 

ημοξ.  

Δπζπθέμκ κα δζαεέηεζ Γείηηεξ εθέβπμο απμηεθεζιαηζηυηδηαξ οβνμφ απμθφιακζδξ 

(Γθμοηαναθδεΰδδ 2%) πμο κα ζοκμδεφμκηαζ ιε ημ πνςηυηοπμ ενβμζηαζζαηυ λεκυβθςζζμ 

θοθθάδζμ ιε μδδβίεξ  πνήζδξ ηαζ δ ιεηάθναζδ ζηα εθθδκζηά. 

Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα ιε δςνεάκ ηδ δμζμιεηνζηή ακηθία. 

Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ (ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 

 

9 ΓΟΝ ΤΖΙΝ ΒΑΘΚΝ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΚΔ ΞΔΟΝΜΗΘΝ ΝΜ  ΓΗΑ 

ΘΔΟΚΝΔΑΗΠΘΖΡΑ ΝΟΓΑΛΑ ΔΡΝΗΚΝ ΞΟΝΠ ΣΟΖΠΖ 

Τρδθμφ ααειμφ απμθοιακηζηυ ηαζ ζπμνμηηυκμ οβνυ εενιμεοαίζεδηςκ μνβάκςκ 

(εκδμζημπίςκ) ηαζ ζαηνζημφ ελμπθζζιμφ.  Να ιδκ πενζέπεζ αθδετδεξ αθθά οπενμλζηυ μλφ 

ζηαεενυ πδιζηά, πςνίξ ημλζηέξ ακαεοιζάζεζξ μλζημφ μλέςξ, ιε PH ζε μοδέηενμ επίπεδμ.  Να 

ιδκ είκαζ δζαανςηζηυ-μλεζδςηζηυ.  Να είκαζ ζοµααηυ µε ηα εκδμζηυπζα πμο 

πνδζζµμπμζμφκηαζ ζημ Νμζμημµείμ ηαζ κα ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ζοµααηυηδηαξ. Να είκαζ 

ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, ηθπ) ηαζ ζπμνμηηυκμ 

εκηυξ 5 θεπηχκ.  . Οζ μδδβίεξ πνήζδξ κα είκαζ ζηα εθθδκζηά. Να έπεζ ζήιακζδ CE. Δπίζδξ δ 

πνμµδεεφηνζα εηαζνεία κα πανέπεζ εββοήζεζξ βζα ηδκ πενίπηςζδ αθάαδξ ή ηαηαζηνμθήξ ηςκ 

εδμζημπίςκ ελαζηίαξ ηδξ µδ ζοµααηυηδηάξ ημοξ µε ημ απμθοµακηζηυ. Να ζοκμδεφεηαζ απυ 

αδνακμπμζδηζηή μοζία βζα ηδκ αζθαθή απυννζρδ ημο δζαθφιαημξ ζημ απμπεηεοηζηυ ζφζηδια 

ζφιθςκα ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία .  Να ζοκμδεφεηαζ απυ 

μδδβίεξ πνήζδξ ηςκ εηαζνεζχκ παναζηεοήξ ημοξ.  

Να ακαθένεηαζ δ ζηαεενυηδηα ημο πνμξ πνήζδ δζαθφµαημξ ηαζ κα έπεζ δοκαηυηδηα εθέβπμο 

ηδξ δναζηζηυηδηάξ ημο µε δείηηεξ εθέβπμο ζε πενίπηςζδ ζηαεενυηδηαξ άκς ηδξ ιίαξ (1) 

διέναξ, ιε δείηηεξ εθέβπμο απμηεθεζιαηζηυηδηαξ οβνμφ ροπνήξ απμζηείνςζδξ (οπενμλζημφ 

μλέςξ), ιε ηδκ επζζφκαρδ  ηςκ πνςηυηοπςκ ενβμζηαζζαηχκ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ ιε 

μδδβίεξ  πνήζδξ ηαζ ηδ ιεηάθναζδ ημοξ ζηα εθθδκζηά. 

Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα. ιε δςνεάκ ηδ δμζμιεηνζηή ακηθία 

10 ΠΞΝΟΝΘΡΝΛΝ ΤΖΙΝ ΒΑΘΚΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ ΞΔΟΝΜΔΗΓΗΝ 

ΓΟΝΓΝΛΝ ΘΑΗ ΦΥΠΦΝΟΗΘΝ ΝΜΔΥΠ 

πμνμηηυκμ ηαζ ορδθμφ ααειμφ απμθοιακηζημ εενιμεοαίζεδηςκ ενβαθείςκ έημζιμ πνμξ 

πνήζδ. Να πενζέπεζ Γζάθοια Τπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο 7,5% + θςζθμνζημφ μλέμξ 
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0,85%. Να είκαζ ζοιααηυ ιε ηα (εφηαιπηα ηαζ άηαιπηα) εκδμζηυπζα, κα είκαζ υζμ ημ 

δοκαηυκ θζβυηενμ ημλζηυ, άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή. Να έπεζ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηδξ 

δναζηζηυηδηαξ ημο ιε δείηηεξ εθέβπμο. Να ακαθένεηαζ δ ζηαεενυηδηά ημο. Να έπεζ 

πζζημπμίδζδ CE. Να ζοκμδεφεηαζ απυ αδνακμπμζδηζηή μοζία βζα ηδκ αζθαθή απυννζρδ ημο 

δζαθφιαημξ ζημ απμπεηεοηζηυ ζφζηδια ζφιθςκα ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηδκ 

ζζπφμοζα κμιμεεζία .   Να ζοκμδεφεηαζ απυ μδδβίεξ πνήζδξ ηςκ εηαζνεζχκ παναζηεοήξ 

ημοξ ηςκ πνςηυηοπςκ ενβμζηαζζαηχκ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ ιε μδδβίεξ  πνήζδξ ηαζ ηδ 

ιεηάθναζδ ημοξ ζηα εθθδκζηά. 

Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα. ιε δςνεάκ ηδ δμζμιεηνζηή ακηθία 

Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ (ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 

 

11 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ  ΠΡΝ ΣΔΟΗ 

Τβνυ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ.   Καηάθθδθμ 

βζα αοεζζιυ ηαζ βζα πθοκηήνζα οπενήπςκ.  Δθαθνά αθηαθζηυ, (pH 9-11), άμζιμ πςνίξ 

αθδεφδεξ ή πθςνζμφπα πανάβςβα.  Να ζοκδοάγεζ ηαεανζζιυ ηαζ ορδθμφ ααειμφ 

απμθφιακζδ.  Να είκαζ δναζηζηυ ζε ιφηδηεξ, ααηηδνίδζα, ιοημααηηδνίδζα, ζμφξ, δπαηίηζδα Β 

ηαζ C πανμοζία μνβακζημφ θμνηίμο (νοπανέξ ζοκεήηεξ) ζε πνυκμ δνάζδξ εκηυξ 15 θεπηχκ. 

Δπίζδξ κα είκαζ δνάζηζηυ έκακηζ ζπυνςκ.   Να επζζοκαθεεί δ ζήιακζδ CE ςξ 

ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ απυ ανιυδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ ηαηά ηδκ 93/42/EEC ηαζ ημ 

θφθθμ ηαηαπχνδζδξ ζημ Γ.Υ.Κ. Δπίζδξ, κα επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα 

ενβμζηαζζαηά prospectus υζμ ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά.  Να ακαθένεηαζ δ 

αναίςζδ βζα δνάζδ εκηυξ 15 θεπηχκ ηαεχξ ηαζ  δ ζηαεενυηδηα ημο δζαθφιαημξ ζε διένεξ 

(κα επζζοκαθεμφκ μζ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ ζηαεενυηδηαξ). 

Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα. ιε δςνεάκ ηδ δμζμιεηνζηή ακηθία. 

Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ (ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 

 

12 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ  ΘΑΗ 

ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ 

Να έπεζ ζζπονέξ ηαεανζζηζηέξ ηαζ απμθοιακηζηέξ ζδζυηδηεξ ιε εονφ θάζια δνάζδξ. Να είκαζ 

ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, δναζηζηυ ηαηά ΣΒ, ζμηηυκμ ηαηά HBV, HCV, HIV.  Να 

ζοκδοάγεζ έκγοια χζηε κα εκδοκαιχκεηαζ δ ηαεανζζηζηή ημο δνάζδ έκακηζ πνςηεζκχκ, 

θζπχκ ηαζ αιφθμο ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ.  Ο  πνυκμξ δνάζδξ κα ιδκ λεπενκά ηα 15 

θεπηά βζα υθμ ημ θάζια. Να ιδκ είκαζ δζαανςηζηυ αθθά αζμδζαζπχιεκμ, ιε δζαζπαζηέξ 

αθάηςκ. Να επζζοκαθεεί δ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ απυ ανιυδζμ 

ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ ηαηά ηδκ 93/42/EEC ηαζ ημ θφθθμ ηαηαπχνδζδξ ζημ Γ.Υ.Κ.  

Να πνμζθένεηαζ ζε ζοζη. έςξ 5 θίηνα ιε δμζμιεηνζηή ακηθία. Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ ιεηά 

ηδκ πνμηεζκυιεκδ (ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 

13 ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΔΛΕΚΑΡΗΘΝ ΑΡΝΚΑΡΥΛ ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ 

ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ & ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ 

Τβνυ απμννοπακηζηυ βζα αοηυιαηα πθοκηήνζα ενβαθείςκ ζοµααηυ µε ηα αοηυµαηα 

πθοκηήνζα πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ (MIELE, SMEG, KEN, GETINGE) ηςκ Νμζμημµείςκ.  

Δκγοιαηζηήξ ζφκεεζδξ ιε μοδέηενμ εχξ εθαθνά αθηαθζηυ pH (7-11) βζα αοηυιαηα 

πθοκηήνζα. Να επζζοκαθεμφκ απαναζηήηςξ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ ηαηαζηεοαζηζηχκ 

μίηςκ ενβαθείςκ, άηαιπηςκ εκδμζημπίςκ, ενβαθείςκ ιζηνμπεζνμονβζηήξ ακαζζεδζζμθμβζημφ 

ελμπθζζιμφ η.θ.π. Να είκαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ πνήζηδ (ιδ ημλζηυ, ηαοζηζηυ 

ή επζαθααέξ). Να ηαηαηεεεί απαναζηήηςξ πζζημπμζδηζηυ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ  υηζ  

εκανιμκίγεηαζ  ζφιθςκα  ιε  ηδκ  ημζκμηζηή  μδδβία     648/2004.  Να επζζοκαθεεί δ 

ηαηαπχνδζδ ζημ Γ.Υ.Κ. Δπίζδξ, κα επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά 

prospectus υζμ ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά.  Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ ιεηά ηδκ 

πνμηεζκυιεκδ (ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 

14 ΓΟΝ ΝΜΗΛΝ ΝΓΔΡΔΟΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ 

Να είκαζ ζοµααηυ µε ηα αοηυµαηα πθοκηήνζα πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ (MIELE, SMEG, KEN, 

GETINGE) ηςκ Νμζμημµείςκ. Να οπμαθδεεί πζζημπμίδζδ ζοµααηυηδηαξ ημο 

ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ημο πνμζθενυµεκμο πνμσυκημξ.  Να έπεζ pH 1,5 - 3,0  πςνίξ 

ηαζζεκενβά.  Να  ιδκ πενζέπεζ ακυνβακα μλέα ηαζ κα είκαζ θζθζηυ ζημ πενζαάθθμκ. 

οιποηκςιέκμ ιε  πενζεηηζηυηδηα μλέςκ άκς ημο 30% βζα ηδκ μοδεηενμπμίδζδ ηςκ 

αθηαθζηχκ οπμθεζµµάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ αθαίνεζδ ζημονζάξ, αζαεζηίμο ηαζ μονζημφ μλέςξ.  

Να δμεεί δ πνμηεζκυµεκδ δζάθοζδ µε ακηίζημζπδ ακαθμνά ζε εµπμνζηά θοθθάδζα 

(prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα. η.θ.π.) ή αεααζχζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο.  Να έπεζ 

έβηνζζδ ημο Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ.  Να έπεζ πζζημπμίδζδ CE. Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ 

ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ (ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 
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15 ΓΟΝ ΙΑΚΞΟΛΡΗΘΝ ΑΡΝΚΑΡΥΛ ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ 

Γζαανεηηζηυ βζα αοηυιαηα πθοκηήνζα ενβαθείςκ,ζοµααηυ µε ηα αοηυµαηα πθοκηήνζα 

πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ (MIELE, SMEG, KEN, GETINGE) ηςκ Νμζμημµείςκ.  Να έπεζ ζηδ 

ζφκεεζδ ημο θαιπνοκηζηά ζημζπεία ηαζ κα ελαζθαθίγεζ βνδβμνυηενμ ζηέβκςια. Να 

ηαηαηεεεί απαναζηήηςξ ημλζημθμβζηή ιεθέηδ ςξ πνμξ ηδκ οπμθεζιιαηζηυηδηα ημο 

δζαανεηηζημφ ζηα ενβαθεία ζφιθςκα ιε ημ EN ISO 10993-1 πενί ζαηνμηεπκμθμβζηχκ 

ζοζηεοχκ. Να επζζοκαθεεί δ ηαηαπχνδζδ ζημ Γ.Υ.Κ.  Δπίζδξ, κα επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα 

πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά prospectus υζμ ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά. Να δίκεηαζ 

ημ ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ (ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 

16 ΓΟΝ ΑΛΡΗΠΘΥΟΗΑΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ 

Τβνυ ακηζζηςνζαηυ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ, οπενζοιποηκςιέκμ, ιε ακυνβακμ μλφ άκς 

ημο 30% ηαζ  ηαζζεκενβά.  Να ακαβνάθεηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ζε ακυνβακμ μλφ, ζε 

ζοζηεοαζία 1 lt ιε  δμζμιεηνζηυ ζφζηδια.  Καηάθθδθμ βζα ειαάπηζζδ ηαζ βζα πθοκηήνζα 

οπενήπςκ. Να έπεζ έβηνζζδ ημο Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ. Να έπεζ πζζημπμίδζδ CE.  Να 

δίκεηαζ ημ ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ (ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 

17 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΠΔ ΠΞΟΔΦ 

Να µδκ είκαζ ημλζηυ ηαζ κα µδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα (κα ηαηαηεεεί απαναζηήηςξ ημλζημθμβζηή 

ιεθέηδ ςξ πνμξ ηδκ οπμθεζιιαηζηυηδηα ημο θζπακηζημφ ζηα ενβαθεία). Να µδκ πενζέπεζ 

ζοζηαηζηά (πςνίξ ζζθζηυκδ), πμο εµπμδίγμοκ ηδκ απμζηείνςζδ ηςκ ενβαθείςκ ζε ηθίαακμ 

αηµμφ. 

Να πενζέπεζ αθεζθαηζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ ςξ ααζζηά ζαηνζηά έθαζα, ηα μπμία εα 

ζοκηδνμφκ ηα πεζνμονβζηά ενβαθεία. 

Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία ηςκ 400ml έςξ 500ml µε νφβπμξ βζα εφημθδ πνήζδ. 

18 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ - ΓΑΠΡΟΝΠΘΝΞΗΥΛ OLYMPUS 

Να έπεζ μοδέηενμ ph - κα είκαζ παιδθμφ αθνζζιμφ - κα πενζέπεζ εκγοια βζα ημκ ηαεανζζιυ 

ηςκ ζζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ οβνχκ - κα είκαζ ζοιααηυ ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ 

εκδμζημπίςκ ηαζ κα ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ απυ ηαηαζηεοάζηνζεξ 

εηαζνείεξ εκδμζημπίςκ - κα ακαθένεηαζ δ αναίςζδ ηαζ ημ ηυζημξ ημο δζαθφιαημξ - κα θένεζ 

CE ηαζ Γ.Υ.Κ - ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα - εα αλζμθμβδεεί απυ ημζκμφ ιε ημ οβνυ 

απμθοιακηζηυ πθοκηδνίμο εκδμζημπίςκ - βαζηνμζημπίςκ Olympus βζα θυβμοξ 

ζοιααηυηδηαξ.  Να ηαηαηεεμφκ δεθηία δεδμιέκςκ αζθαθείαξ ηςκ πνμσυκηςκ. Με 

πζζημπμίδζδ ζε αοη. πθοκηήνζα Olympus ETD  2 plus & mini, ηθπ. 

19 ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ - ΓΑΠΡΟΝΠΘΝΞΗΥΛ 

OLYMPUS 

Να πενζέπεζ ςξ δναζηζηή μοζία ηδκ βθμοηανζηδ αθδεΰδδ - κα είκαζ δναζηζηυ έκακηζ 

ααηηδνίςκ, ιοηήηςκ, ζχκ, ηαζ ιοημααηηδνίδζμο ΣΒ - κα έπεζ μοδέηενμ ph - κα είκαζ 

παιδθμφ αθνζζιμφ - κα είκαζ ζοιααηυ ιε ημ απμννοπακηζηυ πθφζδξ ηςκ εκδμζημπίςκ - κα 

είκαζ ζοιααηυ ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ εκδμζημπίςκ ηαζ κα ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά 

ζοιααηυηδηαξ απυ ηαηαζηεοάζηνζεξ εηαζνείεξ εκδμζημπίςκ - κα ακαθένεηαζ δ αναίςζδ ηαζ 

ημ ηυζημξ ημο δζαθφιαημξ - κα θένεζ CE - ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα - εα αλζμθμβδεεί απυ 

ημζκμφ ιε ημ οβνυ απμννοπακηζηυ πθοκηδνίμο εκδμζημπίςκ - βαζηνμζημπίςκ Olympus βζα 

θυβμοξ ζοιααηυηδηαξ.  Nα ηαηαηεεμφκ δεθηία δεδμιέκςκ αζθαθείαξ ηςκ πνμσυκηςκ. Mε 

πζζημπμίδζδ ζε αοη. πθοκηήνζα Olympus ETD 2 plus & mini, ηθπ. 

20 ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΡΖΠ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΓΑΠΡΟΝΠΘΝΞΗΥΛ OLYMPUS 

Δκενβμπμζδηήξ πθοκηδνίμο βαζηνμζημπίςκ Olympus, πνμηεζκυιεκμ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή.  

Να δίδεηαζ ημ ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ αναίςζδ. 

21 ΓΟΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ,  ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ  

ΘΑΗ ΠΔ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΞΔΟΖΣΥΛ 

Τβνυ απμννοπακηζηυ βζα πθφζζιμ ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ ζημ πένζ ηαζ ζημοξ 

οπενήπμοξ, μοδέηενμ ςξ εθαθνά αθηαθζηυ pH, παιδθμφ αθνζζιμφ ιδ δζαανςηζηυ, ιδ 

ηαοζηζηυ ηαζ ιδ επζαθααέξ βζα ημκ πνήζηδ.  Να είκαζ ζοιααηυ ιε ηα εκδμζηυπζα ηαζ κα ιδκ 

πνμηαθμφκ αθάαεξ ζ`αοηά (κα ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ επί πμζκή 

απυννζρδξ).  Να είκαζ άμζιμ . 

Να πενζέπεζ έκγοια έκακηζ μνβακζηχκ νφπςκ. Να έπεζ έβηνζζδ ημο Γεκζημφ Υδιείμο ημο 

Κνάημοξ.  Να έπεζ πζζημπμίδζδ CE.   φιθςκμ ιε ηα πθοκηήνζα οπενήπςκ GETINGE ΚΑΙ 

BRANSON. 

22 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝΠ ( MIELE, GETTINGE,CISA) 

ΞΙΠΖΠ ΘΙΗΛΥΛ 

Τβνυ απμθοιακηζηυ ιε ηαεανζζηζηέξ ζδζυηδηεξ αθδεοδζηήξ ζφζηαζδξ (υπζ θμνιαθδεφδδ).  

Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ ηαπείαξ δνάζδξ.  Να έπεζ μοδέηενμ pH.  Να 

ιδκ αθάπηεζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ ηθζκχκ. 
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Να δμεεί ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ απυ ημκ ηαηαζηεοζηή αναίςζδ. Να επζζοκαθεμφκ 

ιεθέηεξ πμο κα ηεηιδνζχκμοκ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηαζ ηδκ απμθοιακηζηή δνάζδ ημο 

πνμσυκημξ ζε πθοκηήνζα ηθζκχκ.  Να επζζοκαθεεί δ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ 

πνμσυκ απυ ανιυδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ ηαηά ηδκ 93/42/EEC ηαζ δ ηαηαπχνδζδ ζημ 

Γ.Υ.Κ. Δπίζδξ, κα επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά prospectus υζμ ηαζ μζ 

ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά. Να δίκεηαζ ημ ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ 

(ηαηαζηεοαζηζηή) δμζμθμβία. 

23 ΓΗΑΒΟΔΘΡΗΘΝ ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΘΙΗΛΥΛ 

Να αμδεάεζ ζημ ζηέβκςια ηαζ κα ιδκ επζηνέπεζ ζηα άθαηα ημο κενμφ κα αθήζμοκ ζηίβιαηα 

πάκς ζηζξ ηθίκεξ.  Να δμεεί ηυζημξ ιεηά ηδκ πνμηεζκυιεκδ απυ ημκ ηαηαζηεοζηή αναίςζδ. 

Νε είκαζ ζοιααηυ ηαζ κα ιδκ πνμηαθεί αθάαεξ ζηα πθοκηήνζα. 

Να έπεζ έβηνζζδ ημο Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ. Να έπεζ πζζημπμίδζδ CE. 

24 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΠΘΝΟΑΚΗΓΥΛ 

Να είκαζ ζοµααηυ µε ηα πθοκηήνζα ζηςναµίδςκ ηςκ Νμζμημµείςκ. Να οπμαθδεεί 

πζζημπμίδζδ ζοµααηυηδηαξ  ηαηαζηεοαζηζηχκ μίηςκ ημο πνμζθενυµεκμο πνμσυκημξ. 

Να δμεεί δ πνμηεζκυµεκδ δζάθοζδ µε ακηίζημζπδ ακαθμνά ζε εµπμνζηά θοθθάδζα 

(prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα. η.θ.π.) ή αεααζχζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο. 

Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία ηςκ 5lt πενίπμο. 

25 ΓΟΝ ΓΗΑΠΞΑΠΖΠ ΑΙΑΡΥΛ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΠΘΥΟΑΚΗΓΥΛ 

Να είκαζ ζοµααηυ µε ηα πθοκηήνζα ζηςναµίδςκ ηςκ Νμζμημµείςκ. Να οπμαθδεεί 

πζζημπμίδζδ ζοµααηυηδηαξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ημο πνμζθενυµεκμο πνμσυκημξ.  Να 

έπεζ αθηαθζηυ ph 9-11 αάζεζ ηςκ πνμδζαβναθχκ ημο ιδπακήιαημξ. Μδ ενεεζζηζηυ, ηαοζηζηυ 

ηαζ δζαανςηζηυ. 

Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία 5lt πενίπμο. Να δμεεί δ πνμηεζκυµεκδ δζάθοζδ µε ακηίζημζπδ 

ακαθμνά ζε εµπμνζηά θοθθάδζα (prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα. η.θ.π.) ή αεααζχζεζξ ημο 

ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο.  Να έπεζ έβηνζζδ ημο Γεκζημφ Υδιείμο ημο Κνάημοξ.  Να έπεζ 

πζζημπμίδζδ CE. 

26 ΑΙΘΑΙΗΘΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΣΥΟΗΠ 

ΑΙΓΔΓΔΠ, ΦΑΗΛΝΙΔΠ, ΣΙΥΟΗΝ 

Να είκαζ ζοµααηυ µε ημ αοηυµαημ πθοκηήνζμ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ GETINGE ημο 

Νμζμημµείμο. Να οπμαθδεεί πζζημπμίδζδ ζοµααηυηδηαξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ημο 

πνμζθενυµεκμο πνμσυκημξ.   Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, µοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ ηαζ 

θοµαηζμηηυκμ ηαζ κα εκδείηκοηαζ βζα ηδκ πνυθδρδ έκακηζ prions.   Να µδκ πενζέπεζ 

αθδεΰδεξ, πθχνζμ ηαζ θαζκυθεξ.  Να έπεζ αθηαθζηυ ph >11 βζα ζζπονή ηαεανζζηζηή δνάζδ.  

Σμ ηαεανζζηζηυ ηαζ απμθοµακηζηυ απμηέθεζµα κα επζηοβπάκεηαζ ζε εενµμηναζία 60º C ζε 

πνυβναιια εενιμπδιζηήξ απμθφιακζδξ.   Να δμεεί δ πνμηεζκυµεκδ δζάθοζδ µε ακηίζημζπδ 

ακαθμνά ζε εµπμνζηά θοθθάδζα (prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα. η.θ.π.) ή αεααζχζεζξ ημο 

ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο.  Άδεζα ΓΥΚ ηαζ ζήιακζδ CE. 

27 ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΠΡΝ ΣΔΟΗ ΞΝΙΥΟΖΠ 

ΔΚΒΑΞΡΗΠΖΠ 

Να είκαζ οβνυ απμθοµακηζηυ ηαζ ηαεανζζηζηυ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ βζα αοεζζµυ.Να είκαζ 

ηαηάθθδθμ βζα πμθφςνδ εµαάπηζζδ. Να έπεζ ζζπονή ηαεανζζηζηή δνάζδ ζε αίµα, πνςηεΐκεξ 

ηαζ μνβακζημφξ νφπμοξ, κα δζαθφεζ ηα θίπδ ηαζ κα ελαθείθεζ ηζξ αζμθμβζηέξ μζµέξ. Να 

ακαθένμκηαζ ηα δναζηζηά ζοζηαηζηά ημο.Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, µοηδημηηυκμ, 

θοµαηζμηηυκμ ηαζ ζμηηυκμ. Να οπμαθδεμφκ µεθέηεξ απμηεθεζµαηζηυηδηαξ.                                                        

Να δίκεηαζ δ πνμηεζκυµεκδ αναίςζδ βζα ημ ζφκμθμ ημο γδημφµεκμο θάζµαημξ απμθφµακζδξ 

βζα πμθφςνδ εµαάπηζζδ άκς ηςκ 4 ςνχκ ηαζ δ ζηαεενυηδηα ημο έημζµμο δζαθφµαημξ, ακ 

έπεζ, µε ακηίζημζπεξ ακαθμνέξ ζε εµπμνζηά θοθθάδζα (prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα. 

η.θ.π.) ή αεααζχζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο. 

Να είκαζ παµδθμφ αθνζζµμφ, χζηε κα µδκ απαζηείηαζ λέαβαθµα, εάκ αημθμοεεί  µδπακζηυξ 

ηαεανζζµυξ. 

Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία έςξ 5 θίηνα. Να ζοκμδεφεηαζ απυ ζφζηδµα εφημθδξ µέηνδζδξ 

ηδξ δυζδξ (δμζμµεηνζηή ακηθία). 

28 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΠΔ ΑΡΝΚΑΡΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ 

Λζπακηζηυ ηαηάθθδθμ βζα θίπακζδ ενβαθείςκ ιε ανενχζεζξ ζε αοηυιαηα πθοκηήνζα.  Να 

είκαζ αηιμπεναηυ.  Να πνμμνίγεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο απμηθεζζηζηχξ βζα πνήζδ ζε 

αοηυιαηα πθοκηήνζα ηεκηνζηήξ απμζηείνςζδξ. Να επζζοκαθεεί δ ηαηαπχνδζδ ΓΥΚ Δπίζδξ 

κα επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά prospectus υζμ ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ 

ημοξ ζηα Δθθδκζηά. Να δμεεί δ πνμηεζκυµεκδ δζάθοζδ µε ακηίζημζπδ ακαθμνά ζε εµπμνζηά 

θοθθάδζα (prospectus, ηεπκζηά θοθθάδζα. η.θ.π.)  
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29 ΓΟΝ ΓΗΑ ΡΖΛ  ΑΞΝΦΓΖ ΠΡΔΓΛΥΚΑΡΝΠ ΡΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ 

Να δζαηδνεί κςπέξ ηζξ ηδθίδεξ αίιαημξ ηαζ άθθςκ μνβακζηχκ οβνχκ χζηε κα ιπμνμφκ κα 

ηαεανζζεμφκ εφημθα ζηδκ ζοκέπεζα.  Να έπεζ ηαθέξ απμννοπακηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ κα 

ζοκδζάγεζ ζηδκ δνάζδ ημο ηαζ απμθφιακζδ (παιδθμφ ηαζ ιέζμο ααειμφ).Να εθανιυγεηαζ 

δζα ρεηαζιμφ πάκς ζηα κςπά ενβαθεία κα πενζέπεζ έκγοια ζηακά κα ηαεανίγμοκ 

απμηεθεζιαηζηά πνςηεσκεξ, θίπδ ηαζ ζάηπανα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιία ή δφμ δναζηζηέξ μοζίεξ 

υπςξ π.π. άθαηα αιιςκίμο.Να έπεζ ακηζδζαανςηζηέξ ζδζυηδηεξ.  Να ιδκ είκαζ ημλζηυ ηαηά ηδκ 

πνήζδ ημο, κα ιδκ ενεείγεζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ ηαζ ημ ακαπκεοζηζηυ.  Να επζζοκαθεεί δ 

ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ ηθάζδ ΙΙα ηαζ δ ηαηαπςνδζδ ΓΥΚ.  Δπίζδξ ηα 

πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά πνμζπέηημοξ. 

ε  ζοζηεοαζία έημζιμ πνμξ πνήζδ έςξ 1 θίηνμ ιε εκζςιαηςιέκμ ζφζηδια ρεηαζιμφ. 

30 ΚΔΡΟΖΡΖΠ ΠΘΙΖΟΝΡΖΡΑΠ ΛΔΟΝ 

Γείηηεξ  άιεζμο απμηεθέζιαημξ ιεηνδηήξ ζηθδνυηδηαξ κενμφ. 

31 ΡΔΠΡ ΔΙΔΓΣΝ ΞΙΠΖΠ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ (SOIL TEST) 

Σεζη απμιίιδζδξ εκαπυεεζδξ ιζηνμαζαημφ θμνηίμο ζηα πνμξ πθφζδ ενβαθεία ηαζ εθέβπμο 

ηςκ παναιέηνςκ ζηακμπμζδηζηήξ πθφζδξ. επίζδξ κα ακζπκεφεζ παιδθή πανμπή κενμφ, 

ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ απυ ηζξ επζηνεπηέξ.  κα είκαζ απαθθαβιέκμ απυ ηάεε ημλζηή 

μοζία.  κα ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλδξ. 

32 ΓΔΗΘΡΔΠ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ (DES CHECK) 

Γείηηδξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ εενιζηήξ απμθφιακζδξ ζε αοηυιαηα πθοκηήνζα. Ο δείηηδξ κα 

έπεζ απυημιδ πνςιαηζηή αθθαβή.  Μδ ημλζηυξ.   ιε διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλδξ. 

33 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 

ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ 

Να µδκ πενζέπεζ θαζκυθεξ, αθδεφδεξ ηαζ πθχνζμ. Να είκαζ παµδθμφ αθνζζµμφ ή κα µδκ 

αθνίγεζ.  Να µδκ αδνακμπμζείηαζ απυ ζςµαηζηά οβνά ηαζ κα έπεζ παναηεηαµέκδ δνάζδ.  Να 

είκαζ ακηζμλεζδςηζηυ, µδηδημηηυκμ, ζμηηυκμ, ααηηδνζμηηυκμ ηαζ θοµαηζμηηυκμ.  Οζ 

αναζχζεζξ πμο εα αλζμθμβδεμφκ εα είκαζ αοηέξ πμο εα έπμοκ απμηέθεζµα ημ ανβυηενα 15 

θεπηά βζα ημ ζφκμθμ ημο γδημφµεκμο θάζµαημξ.  Να επζζοκαθεεί δ ζήιακζδ CE ςξ 

ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ απυ ανιυδζμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ ηαηά ηδκ 93/42/EEC ηαζ ημ 

θφθθμ ηαηαπχνδζδξ ζημ Γ.Υ.Κ. Δπίζδξ, κα επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα 

ενβμζηαζζαηά prospectus υζμ ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά. 

34 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΘΝΞΡΗΘΥΛ ΚΗΘΟΝΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΤΖΙΖΠ 

ΞΔΟΗΠΡΟΝΦΖΠ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΝ ΡΞΝ 

Να µδκ πενζέπεζ αθδεφδεξ ηαζ θαζκυθεξ.  Να µδκ αθνίγεζ ή κα είκαζ παµδθμφ αθνζζµμφ. Να 

είκαζ ακηζμλεζδςηζηυ.  Να είκαζ µοηδηζμηηυκμ, ζμηηυκμ, ααηηδνζμηηυκμ ηαζ θοµαηζμηηυκμ.  

Να είκαζ έημζµμ πνμξ πνήζδ. Ο πνυκμξ δνάζδξ κα είκαζ έςξ 15 θεπηά.  Να  έπεζ CE ηαζ κα 

θένεζ έβηνζζδ Γ.Υ.Κ.  Δπίζδξ, κα επζζοκαθεμφκ ηυζμ ηα πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά 

prospectus υζμ ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηα εθθδκζηά 

35 ΔΚΞΝΡΗΠΚΔΛΑ ΚΑΛΡΖΙΑΘΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΑΠΘΔΛΥΛ 

Μακηδθάηζα µεβέεμοξ 15 cm  έςξ 25 cm βζα ημκ ηαεανζζµυ ηαζ απμθφµακζδ δένµαημξ 

ηαηαηεηθοµέκςκ αζεεκχκ. Να µδ δδµζμονβεί ενεεζζµμφξ Να µδ πνεζάγεηαζ λέπθοµα µε κενυ 

Να µδκ πενζέπεζ ζάπςκεξ. Με ζήιακζδ CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ ΓΥΚ. Να είκαζ δναζηζηά ηαηά 

MRSA.  Να ζοκμδεφεηαζ απυ πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ζημζπεία απυ ιεθέηεξ.  Να ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα Δθθδκζηά.  

 Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηυζημοξ κα ακαβνάθμκηαζ ηα ηειάπζα / παηέημ ηαζ  ιακηδθάηζα / 

ζοζηεοαζία  

36 ΡΔΠΡ ΑΛΗΣΛΔΠΖΠ ΞΑΘΝΓΝΛΥΛ ΚΗΘΟΝΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ  ΠΔ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ 

ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 

Γνήβμνμ ηεζη βζα ηδκ ελαηνίαςζδ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε επζθάκεζεξ ηαζ 

ελμπθζζιμφξ. Τρδθά επίπεδα εοαζζεδζίαξ (<1 cfu ακά 10cm2) βζα Gram Negative Bacteria 

ζε επζθάκεζεξ υπςξ πάβμοξ ενβαζίαξ , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ιεευδςκ εθέβπμο 

usda/fsis ηαζ us fda, ηα swabs, ημ πμζμζηυ ακάηηδζδξ απυ οβνέξ ηαζ λδνέξ επζθάκεζεξ, κα 

ελμοδεηενχκμοκ οπμθείιιαηα απμννοπακηζηχκ ηαζ απμθοιακηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ 

δζαηδνμφκ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, ιε εζδζηυ οθζηυ ακίπκεοζδξ παεμβυκςκ δζαεέζζιμ βζα 

methicillin-resistant S. aureus (MRSA), Clostridium difficile, vancomycin-resistant 

enterococci (VRE), Acinetobacter, Klebsiella,Pheudomonas pss, E. Coli, Listeria, Coliforms 

ηαζ Salmonella απθυ ηαζ εφημθμ ζηδ πνήζδ, απμηεθέζιαηα εκηυξ 18-24 ςνχκ πςνίξ κα  

απαζηείηαζ  ζοζηεοή επχαζδξ  
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