
Защото хигиената 
е основен фактор 

за здравето.



Безупречната хигиенна концепция 
за сектора здравеопазване.

Професионална подкрепа
Нашият специално обучен ТАНА персонал помага на Вашите хигиенни отговорници като 

външен консултатант. Ние подготвяме Вашия почистващ персонал на място за различни задачи, 

обясняваме всички необходими работни процеси и се стараем първо съвестно да спазим

хигиенния план и второ да постигнем по-висока икономичност. 

Обучения за бъдещи професионалисти
Във външни и вътрешни обучения информираме Вашия персонал за правилния начин на действие 

с почистващи, биоцидни и поддържащи продукти, както и за общи правила при работа с химически 

препарати. Много важни са инструкциите за опасни вещества, технически характеристики, листи за 

безопасност и индивидуални работни указания. 

Почистване по план
С ТАНА Експрес Софтуер изработваме за Вас 

професионални почистващи, хигиенни и биоцидни 

планове, които са ориентирани спрямо Вашите 

потребности. Тези планове обясняват в детайли за 

необходимите почистващи процеси и честотата им, 

освен това предлагат помощна документация на 

резултатите. Един развит от ТАНА план не оставя 

отворени въпроси и показва много точно кое колко 

често трябва да се почиства, кои биоциди в каква 

концентрация да се използват, колко време да се 

оставят за да подействат и какъв метод е най-

подходящ.

Най-висок хигиенен стандарт в 
здравната сфера за клинична 
чистота.

Професионалната хигиенна концепция 

на ТАНА прави възможно спазването на 

строгите изисквания за хигиена в областта 

на здравеопазването. Биоцидните продукти на 

ТАНА са одобрени от австрийската и немската 

асоциации за хигиена и микробиология (ÖGHMP и 

DGHM-VAH). Индивидуалните ни почистващи планове

осигуряват безпроблемно протичане на почистващите 

процеси в сектора на здравеопазването. 

Хигиенните изисквания в лечебните и здравните заведения са 

изключително високи – чрез почистване, стерилизация и 

дезинфекция трябва да се постигне чиста, без микроорганизми среда. 

За тази цел са нужни както високо качествени почистващи, поддържащи и

дезинфекциращи химични продукти, така и професионални почистващи

планове и високо ефективни уреди. Важно е начинът на работа да бъде

икономичен и надежден. 

Във всички тези аспекти ТАНА ви подпомага. Ние предлагаме високо стойностни 
продукти, изработваме индивидуални хигиенни планове, сътрудничим си с 
производители и търговци на машини, и обучаваме техните служители.

Чистота с гаранция
Диаграмата кръгът на Зинер показва четирите фактора, които играят 

роля при почистване: химия, механика, време и температура. 

ТАНА покрива напълно химичната област от кръга на Зинер с 

високо професионалните си почистващи, поддържащи и биоцидни 

продукти. Заради тясната ни съвместна работа с производители 

на уреди и машини предлагаме необходимото оборудване за 

механичната област. Оптималното съгласуване на нашите продукти 

осигурява равновесно състояние на кръга на Зинер и възможно най-

висока икономичност. Изображение: Кръг на Зинер
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Химия Механика
ТемператураВреме

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH
5400 Халайн, ул. „Нойалмерщрасе“·13

тел. +43/6245/872 86· факс +43/872 86-535
Булинженеринг къмпани ООД

1407 София, ул. „Кишинев“ 5А офис 4
тел. +359/2 962 22 73· факс +359/2 962 22 79

 
 

 

 
 

 
Какво ? 

Предмет, област, 
повърхност и др. 

Кога ? 
Времева честота 

 

 

С какво ? 
Продукт, 

Артикул и др.
 

Кой ? 

  
 

                  
 

Преди започване 
на работа, след 
прекъсване на 
работа, след 
приключване

на работа, при 
необходимост

 
 
 
 Хигиенична дезинфекция

на ръцете – минимум 3мл 
продукт, 30сек. втриване

 
 
 
 

 

 

АПЕЗИН Хендактив
 

  
3мл / 30сек. 

време на
въздействие

 
 

 
 

 

 
                   
                   
 

 

При забележими
замърсявания и 

при необходимост

 
 

 
 
 

 

 

ЛАВАМАНИ розе

 
 

 

 
                   
                   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Веднъж седмично
и при 

необходимост

 
 

 

 
 

Дезинфекциращо 
забърсване

 
 

 

 
 

АПЕЗИН рапид

 

0,5% / 1 час време
 на въздействие

 
 

 
 

 

                    
 

                     
                    

 

 

Според 
планираната 

необходимост, 
в стаите на 
пациентите 
всеки ден

 
 

 
 

 
 

Едноетапно влажно 
почистване

Едноетапно влажно 
почистване

 

 

Клийн екстрийм

 

0,5 %
(от дозиращо 
устройство)

0,5 %
(от дозиращо 
устройство)

 

 

 
 

 
 

                    
 
 
 
 

 

 
 

Според 
планираната 

необходимост,
в стаите на 
пациентите 
всеки ден

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Клийн екстрийм

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                    
 

              

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
                    

 

 
 

 
Всекидневно

и при 
необходимост

 
 

 
 

 

  

Тазонил ултра фреш
 

 
 

 
 

 План за почистване и дезинфекция

Контактни 
повърхности:
парапети, 
дръжки на 
врати, 
гишета и др.

Повърхности в
обитаеми стаи
(до височина 
160см)

Тоалетни
(мивки)

Концентратът се
напръсква в тоалетните
повърхности и се оставя

да въздейства 3мин.,
зтърква се с четка и се

изплаква.

Подовете в 
обитаеми стаи,
следи от 
движение

Дезинфекция 
на ръцете преди
започване на 
работа

Измиване на 
ръце

Измиване, обилно 
изплакване и добро 

подсушаване

Почистващ 
персонал

Почистващ 
персонал

Почистващ 
персонал

Почистващ 
персонал

Почистващ 
персонал

Почистващ 
персонал

Как ?
Метод на работа, уреди и

 помощни материали 



Рационален начин на почистване в 
трите хигиенни области

Хигиенна област I
В рамките на хигиенна област I – като операционни и интензивни зали, родилни зали, зали 
с модерна апаратура – трябва минимум веднъж на ден да се извършва дезинфекция на 

повърхностите. За почистване в тази област е необходимо професионално начално обучение. 

Особено важно е от една страна тройното облекло и ръкавиците, от друга пазенето на

свободно пространство във функционалните пътеки и съблюдаването на пет цветната система. 

Дезинфекцията на ръцете е задължителна след всякаква замърсяваща ги дейност, работните 

уреди не трябва да напускат съответната област.

Хигиенна област II
Към хигиенна област II принадлежи вътрешната медицина, ендоскопията, перилното 
помещение и стаите на персонала. Тук инфекциозният риск е средно висок, затова е нужно 

двойно облекло. Ръцете трябва да се дезинфекцират след всяка смяна на отделението. 

Хигиенна област III
В хигиенна област III попадат административни и учебни помещения, стълбища и входни 
помещения. Тук не се изисква непременно дезинфекция на повърхностите, почистващият 

цикъл може да бъде индивидуално определен.

ТАНА – Вашият професионален партньор

Сътрудниците на ТАНА са 
експерти в сферата на чистотата.

Надеждна проверка
Чрез непрекъснато наблюдение и контрол на техническите и химичните данни 

ние гарантираме пълна сигурност на почистващия процес. При необходимост се 

предприемат корекции.

Специални познания за клинична чистота
Екипът на TANA се състои от професионалисти в областта на необходимите и изискваните 

почистващи мерки в сектора здравеопазване. Освен това те разполагат с всеобхватни  

познания по теми като инфекциозни причинители и епидемиология и могат да предават 

това знание. От голямо значение е и демонстрацията на хигиенни мерки на място. 

Вашият почистващ персонал получава пълна информация за дозирането и употребата на 

почистващите продукти, предотвратяването на разпространението на микроорганизми, 

подготвянето на почистващите принадлежности, както и поддържането на личната 

хигиена. Също така нашият екип е обучен да разпознава проблеми в рутинната работа и 

заедно с Вас да разработи решенията.

Дезинфекция на ръце
Определяща точка в хигиенната 

верига е дезинфекцията на ръцете. 

Кои ТАНА продукти, как трябва да се 

използват, ще покаже нашият екип на

Вашия персонал.



Интензивно отделение Централна стерилизация

Хигиенна област I

Почистване

2

2

3

3

3

3

3

3

3 4

5

5

3

3

5

1

1

36 7 36 7

Лонглайф 
болница

6

10л туба
Арт. No 0702652

Устойчива 
на биоциди 
грундираща 
дисперсия 

Линакс 
Плюс

7

10л туба
Арт. No 1103685

Слабо алкален 
детергент 
за основно 
почистване

Куик 
Стриппер

7

10л туба
Арт. No 0404741

Високо алкален 
детергент 
за основно 
почистване

Апезин 
Рапид

3

2л / 4 бутилки 
за многократна 
употреба
Арт. No 1404604

5л туба
Арт. No 0404603

Бързодействащ 
биоцид с почистващо 
действие за 
повърхности

Лавоцид

13

1л / 10 бутилки
Арт. No 0404795

10л туба
Арт. No 0404794

Санитарен детергент 
за поддържащо 
почистване с 
приятен аромат

Операционно 
помещение 
за санитарна 
дезинфекция

Хигиенна област I

Ръце Дезинфекция

22

2

3

3

3

3

3

3
3

3

3

5

5

11

1

36 7 36 7

13

Лавамани 
Розе

1

1л / 10 бутилки
Арт. No 0404763

5л туба
Арт. No 0701328

10л туба
Арт. No 0404765

Лосион за миене на 
ръце

Апезин 
Хендактив

2

500 мл / 10 бутилки
Арт. No 0709616

1л / 10 бутилки
Арт. No 1503805

Течен алкохолен 
биоцид за ръце

Апезин 
АП 100

3

20гр / 200 опаковки
Арт. No 0404708

Кислородоактивен 
почистващ биоцид 

Апезин 
Комби ДР

4

5л туба
Арт. No 0707868

Биоцид с 
почистващо 
действие 
за всякакво 
приложение

Апезин 
Спрей

5

750 мл / 10 бутилки
Арт. No 0407216

Алкохолен 
биоцид

10 бутилки по 1л
Арт. No 0709774
Туба 10л
Арт. No 0409964

Разтваря всякакви 
минерални 
замърсявания. 
Приятен мирис. 
Почиства
без да оставя ивици 
и следи. Приложим 
върху всякакви
киселинноустойчиви 
материали в цялата 
баня и санитарна 
област.

Цитротан

13

Операционна зала



Баня за рехабилитация

Хигиенна област II Хигиенна област II

10

10

9

12

12

2
2

2

2

4

4

4

5

5

5

1

10

1
1

10 8

9

8

8

8

8

8

8

84

4 8

4

4

4

4

4

4

4

4

10

Амбулатория

10

11

4 5

2

Ръце Дезинфекция Почистване / Поддръжане

13 13

13

13

13

13

Дийп Клийн 
Церам

9

10л туба
Арт. No 0708723

Алкален 
интензивен 
почистващ 
детергент за 
керамични плочки

Спринтер 
Вит

10

750 мл / 10 бутилки
Арт. No 0702184

Готов за употреба 
силен почистващ 
детергент за стъкла 
на алкохолна
основа

СР 13

11

1л / 10 бутилки
Арт. No 0404756

10л туба
Арт. No 0404753

Алкохолен 
почистващ 
детергент, който 
придава блясък

БР 75

12

1л / 10 бутилки
Арт. No 1502595

10л туба
Арт. No 0403969

Гъст санитарен 
детергент 
за основно 
почистване

4 6 117 4 116 7

Апезин 
СДР САН

8

10 бутилки по 1л
Арт. No 0709665

Туба 10л
Арт. No 0709664

Варел 200л
Арт. No 0709653

Биоцид с бързо 
дезинфекциращо и 
почистващо действия 
за баня и санитарни 
помещения

Лавамани 
Розе

1

1л / 10 бутилки
Арт. No 040463

3л туба
Арт. No 0701328

10л туба
Арт. No 0404765

Лосион за миене на 
ръце

Апезин 
Хендактив

2

500 мл / 10 бутилки
Арт. No 709616 

1л / 10 бутилки
Арт. No 1503805

Течен алкохолен 
биоцид за ръце

Апезин 
Рапид

3

2л / 4 бутилки 
за многократна 
употреба
Арт. No 1404604

5л туба
Арт. No 0404603

Бързодействащ 
биоцид с почистващо 
действие за 
повърхности

Апезин 
Комби ДР

4

5л туба
Арт. No 0707868

Биоцид с 
почистващо 
действие 
за всякакво 
приложение

Апезин 
Спрей

5

750 мл / 10 бутилки
Арт. No 0407216

Алкохолен 
биоцид

Лонглайф 
болница

6

10л туба
Арт. No 072652

Устойчива 
на биоциди 
грундираща 
дисперсия 

Линакс 
Плюс

7

10л туба
Арт. No 1103685

Слабо алкален 
детергент 
за основно 
почистване

Куик 
Стриппер

7

10л туба
Арт. No 0404741

Високо алкален 
детергент 
за основно 
почистване

Лавоцид

13

1л / 10 бутилки
Арт. No 0404795

10л туба
Арт. No 0404794

Санитарен детергент 
за поддържащо 
почистване с 
приятен аромат

10 бутилки по 1л
Арт. No 0709774

Туба 10л
Арт. No 0409964

Разтваря всякакви 
минерални 
замърсявания. 
Приятен мирис. 
Почиства без да 
оставя ивици и 
следи. Приложим 
върху всякакви
киселинноустойчиви 
материали в цялата 
баня и санитарна 
област.

Цитротан

13

10 бутилки по 1л
Арт. No 0701866

туба 10л
Арт. No 0701791

Екологичен 
високоефективен 
алкохолен 
почистващ детергент

СР 15

11

Болнична стая Баня и тоалетна



Физиотерапия

2

4

4

4

5

5

8

1

5

Входни помещения Бюро

Хигиенна област II Хигиенна област IIIХигиенна област III

14
14

15

16
3

4

15

2
1

Почистване Дезинфекция ПочистванеРъце

4

4

11

11

13

11

10
11 15

5

11
11

10

11

11

11

11

11

Шпрю Екс

14

10л туба
Арт. No 0404772

Детергент за 
екстракционно 
пране

Флек Екс
топ

14

500мл / 6 бутилки
Арт. No 1103277

Отстранител на 
петна за 
текстилни 
повърхности

Инномат А

15

10л туба
Арт. No 0708727

Почистващ 
детергент за 
използване в 
подопочистващи 
машини, за
блестящи, 
полирани 
естествени 
каменни настилки 
и керамични 
плочки

Апезин 
СДР САН

8

10 бутилки по 1л
Арт. No 0709665

Туба 10л
Арт. No 0709664

Варел 200л
Арт. No 0709653

Биоцид с бързо 
дезинфекциращо и 
почистващо действия 
за баня и санитарни 
помещения

Спринтер 
Вит

10

750 мл / 10 бутилки
Арт. No 0702184

Готов за употреба 
силен почистващ 
детергент 
за стъкла на 
алкохолна
основа

Спринтер 
Вит

10

750 мл / 10 бутилки
Арт. No 0702184

Готов за употреба 
силен почистващ 
детергент 
за стъкла на 
алкохолна
основа

СР 13

11

1л / 10 бутилки
Арт. No 0404756

10л туба
Арт. No 0404753

Алкохолен 
почистващ 
детергент, който 
придава блясък

СР 13

11

1л / 10 бутилки
Арт. No 0404756

10л туба
Арт. No 0404753

Алкохолен 
почистващ 
детергент, който 
придава блясък

Лавоцид

13

1л / 10 бутилки
Арт. No 0404795

10л туба
Арт. No 0404765

Санитарен детергент 
за поддържащо 
почистване с 
приятен аромат

10 бутилки по 1л
Арт. No 0709774

Туба 10л
Арт. No 0409964

Разтваря всякакви 
минерални 
замърсявания. 
Приятен мирис. 
Почиства без да 
оставя ивици и 
следи. Приложим 
върху всякакви
киселинноустойчиви 
материали в цялата 
баня и санитарна 
област.

Цитротан

13

10 бутилки по 1л
Арт. No 0701866

туба 10л
Арт. No 0701791

Екологичен 
високоефективен 
алкохолен 
почистващ 
детергент

СР 15

11

10 бутилки по 1л
Арт. No 0701866

туба 10л
Арт. No 0701791

Екологичен 
високоефективен 
алкохолен 
почистващ 
детергент

СР 15

11

Лавамани 
Розе

1

1л / 10 бутилки
Арт. No 0404763

5л туба
Арт. No 0701328

10л туба
Арт. No 0404765

Лосион за миене на 
ръце

Апезин 
Хендактив

2

500 мл / 10 бутилки
Арт. No 0709616

1л / 10 бутилки
Арт. No 1503805

Течен алкохолен 
биоцид за ръце

Апезин 
Рапид

3

2л / 4 бутилки 
за многократна 
употреба
Арт. No 1404604

5л туба
Арт. No 0404603

Бързодействащ 
биоцид с почистващо 
действие за 
повърхности

Апезин 
Комби ДР

4

5л туба
Арт. No 0707868

Биоцид с 
почистващо 
действие 
за всякакво 
приложение

Апезин 
Спрей

5

750 мл / 10 бутилки
Арт. No 0407216

Алкохолен 
биоцид
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH 
Нойалмерщрасе 13 - 5400 Халайн, Австрия
тел +43/6245/872 86
факс +43/6245/872 86-535 
info@tana.at · www.tana.at · www.green-care.eu

Булинженеринг къмпани ООД
1407 София, ул. „Кишинев“ 5А офис 4
тел. +359/2 962 22 73 · факс +359/2 962 22 79
dpetkova@bulengineering.com · www.bulengineering.com

Ние ви предлагаме най-доброто решение 
за всяко предизвикателство !

TANA PROFESSIONAL

Tana Professional поема отговорност пред околната среда и 
обществото повече от 35 години. Многобройните сертификати 
потвърждават успешната работа на нашето предприятие и 
екологичността на ефективната продуктова програма,приложима 
за почти всякакви области.

ЕКО Флауер – европейският сертификат за околната среда за 
продуктите Зелена грижа

Австрийският екологичен знак за екологични продукти и услуги

A.I.S.E – кодекс за природосъобразни действия

DIN EN ISO 14001 – световната норма за екологични мениджмънт 
системи

EMAS – обединена система за доброволен екологичен мениджмънт

DE/020/031


