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Wyja6nienia i modyfikacja S|WZ z dnia 23.04.201.0 r.

Pytanie I
czy zam:awiaiqcy wydzieli do osobnego niezalehnego pakietu produkty z
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ika2 poz.
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Chusteczki
do oez)mreKcJl
dezynfekcji powlerzchnt
powierzchni oraz sprzgtu medycznego, rozmiar 7l x 2 r cm,
nas?czonp alkoholem izopropylowym i etanolem, konfekcjonowane
po 100 sztuk w

opakowaniu-tuba i wklady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie
iEnt"ro"o""
i brudne), grzyby i grz
droZdropgdobne (candida albicans warunki czystei brudne), wirusy
iporio i a
minuty) (13727, 13624, 1447 6)?
lub
chusteczki do de_zynfekcji powieruchni oraz sprzgtumedycz:neg o, ro:zmiar
12 x I
cm, nasEczone alkoholem izopropylowym i etanolem, konfekcjonowane po
150
opakowaniu-tuba i wktady do tuby- Spektrum do 1 minuty: llakterie (En
--,,-,-,J
\IULWTVWVVV
aerueino:?, SLuphylococcus_ warunki czysti ibrudne), gnyby i gz
T^"y9"-ilas (candida albicans
drozdropodobne
warunki czystei brudne), wirusy,(rorio i
minuty) (13727, 73624, 1447 6\?
lub
chusteczki do de_zynfekcji powieruchni oruz sprzgrumedycznego, rozzmiar
12 x 1
cm,,nas4gzone alkoholem izopropylowym i etanolem. konfekclonowane
po 200
opakowaniu-tuba i wktady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcu
aeruginoy, Sl.uphYtococcus_ warunki czyste ibrudne),
j
65r"yby g"y
lt":9"-iias
drozdropodobne (candida albicans warunki czystei brudne), wirusy (eolio
i,{
minuty) (\3727, 73624, 1447 6\?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZ
Lgodfie
Zgodnie zustawq o wyrobach me
679 p6lniijszymi zmianami), pro
dopuszczone do obrotu jako wyro
mai}cych kontakt z 2ywnoscr4. w zwiqzku z tym,prosimy o odst4pienie
od wymc
przeznaczenia produkt6w zarejestrowanych jako wyrob y
meclyczne oo aezynretcl.
przedmiot6w maj4cych kontakt z Lywnolciq.
Pseudompnas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste
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