
№ Наименование
Единица 

мярка

Ориентировъчно 

годишно 

количество в литри 

"Работен разтвор"

Повърхности 

1

Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие- с 

алдехиди с туберколоцидно и спороцидно действие, доказано при 

повърхности.

литър 230 000

2
Препарати  с комбинирано миещо и дезинфикциращо действие – с 

активен хлор.
литър 46 000

3

Препарати без алдехиди, феноли и хлор - на основата на четвъртични 

амониеви  соли  и алкиламини  / с вирусоцидно  и туберкулоцидно 

действие, доказано за повърхности/.

литър 160 000

Дезинфектанти за мед.инструментариум

4

Препарати на основа алдехиди с комбинирано миещо и 

дезинфекциращо действие,с туберкулоцидно и спороцидно действие, 

доказано за инструменти.

литър 40 000

5

Препарати за предстерилизационна обработка –  на основа активен 

кислород, с бактерицидно, фунгицидно и туберкулоцидно 

действие.

литър 12 000

6
Препарати за високостепенна дезинфекция-с активен кислород /със 

спороцидно действие/.
литър 5

7
Препарат за дезинфекция на ендоскопи и термолабилни материали  с 2% 

глутаров алдехид /готов разтвор/
литър 600

8 Препарати за почистване на специална медицинска апаратура литър 12 000

Дезинфектанти за кувьози

9
Препарати за високостепенна дезинфекция-с активен кислород /със 

спороцидно действие/.
литър 5

10

Препарати за дезинфекция на кувьози без алдехиди, феноли и хлор-на 

основа четвъртични амониеви соли и алкиламин  /с доказано 

бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно действие при 

кувьози.

литър 2 400

Дезинфектанти за кухнески офиси

11
Препарати – без алдехиди, феноли и  хлор с бактерицидно,  

фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно действие
литър 120 000

12
Препарати на хлорна основа - с комбинирано миещо и дезинфекциращо 

действие
литър 3 000

Дезинфектанти за ръце и кожа

13
Препарати за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на 

основа на алкохол без хлорхекседин
литър 45

14
Препарати за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на 

алкохолна основа
литър 840

Дезинфектанти за термолабилни материали и гъвкави ендоскопи
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15
Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и 

предоперативно измиване на тяло на сапунена основа.
литър 90

Оперативно поле

16 Препарат за дезинфекция на оперативно поле и кожа с повидон-йод литър 150

17 Препарат за обработка на кожа преди манипулации  с активен йод литър 1

18
Препарат за дезинфекция на оперативно поле и кожа на алкохолна 

основа без хлорхексидин - маркиращ
литър 4

Дезинфектанти за санитарни възли

19 Препарат за дезинфекция на санитарни възли с хлор - таблетки бр. 220 000

20
Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие- с 

алдехиди, без глиоксал и формадехид
литър 2 000 


