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כסלו תשע"ח ו"כ: תאריך                          
 2017דצמבר  14                                                                                       

 

 ועדכון על מצב העסק  אחרי  אורכה תיקון ליקויים   24.10.2017 קעקועיםסיכום ביקורות עסקי הנדון : 
 24/11/2017 -עד ה

 כללי 
. סיכון בריאותי מוקדיעסקים  המוגדרים כב מבצעים עורכת הסביבההמחלקה לבריאות  חודשי בסיסעל 

במחוז תל אביב ישנם להערכתנו .  לקוחות רבים אליהם מושכים  במחוז תל אביבעסקי קעקועים ידוע כי 
שלא כולם בעלי רישיון עסק כנדרש . עסקי קעקוע ופירסינג ידועים רסינג יעסקי קעקוע ופ 50 - -כ

 העברת מחלות .  בעל סיכון גבוה לומוגדרים כעסקים 
הוחלט  הקשורים לעסקים שבנדון. אי לכך  תחלואהאירועי  2 כמו כן  דווחו לאחרונה ללשכת הבריאות על 

משרד בריאות הסביבה של מפקחי  בעסקי קעקועים על ידי ביקורותולערוך שבנדון  מבצעה את לקיים
  עסקי קעקועים .  19 כלל   24.10.17המבצע נערך בתאריך   . מראש תאום ללאו באקראיהבריאות 

 
 : חים שנתגלו בעת הביקורות ישכהסיכום הממצאים 
מתקיימים תנאים  לאוברוב העסקים  כדין שיון עסק י,  חלק מהעסקים ללא רבהמשךכפי שמצוין בדוח 

להגדלת פוטנציאל הזיהום  תאי עמידה בדרישות התקנות תורמ  .לניהול נכון של עסקי קעקוע נדרשיםה
בתנאי תברואה  עבודה על הקפדהוהעדר  לכללי תברואהודעות נמוכה מרמת מצאה בעת הביקורת נ בעסק.

  נאותים .
   העסקים באותם אכיפהה פעולות תקציר להלן

  דרישה מהרשות לאכיפה –המחייבת נקיטת פעולות על ידי העיריה  סיכון ברמת עסקים .1
 פעילות הפסקתביטול הסכמת משרד הבריאות לרישיון העסק  ודרישה מהרשות ל

 .דתו בדרישות יהעסק עד לעמ
 נמוך  סיכון ברמת עסקים .2

בטרם תידרש נקיטת לתיקון ליקויים יום  30או יום  20תנה להם אורכה של ישנ עסקים
 צעדים משפטים . 

 תברואת תקינה עסקים ברמה  .3
 

  מסקנות והפקת לקחים 
  דרישות ביצוע השלמתל מעקב המשךהמחלקה יערך על ידי  – הביקורות ינשוא העסקים לגבי .א

 . / פעולות אכיפה המפורטות בהמשך
 בעלי עסקי קעקועים ל הדרכהיום  מהלך שנה הבאה ,ב תננמתכלשכת הבריאות תל אביב  .ב

לשם שמירה בעסק שמירה על תנאי תברואה ונהלי עבודה תקינים ועל הקפדת להגברת מודעות 
 על  בריאות הלקוחות שלהם . 

 צבעי הקעקועים / ספקים / יצרנים.  מבעלי עסקי קעקועים לקבל הרכב כימי של  בקשמהמשרד  .ג
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 פלנאט טאטו שם העסק
Planet tattoo 

 סטודיו מורנו
Studio Moreno 

 דינמו קעקוע
Dynamo tattoo 

Urban body 
 מכון קעקוע 

  50דיזנגוף  כתובת 
 תל אביב 

  72דיזנגוף 
 תל אביב 

  52בוגרשוב 
 תל אביב 

תל  42בוגרשוב 
 אביב 

 יש יש יש פג תוקף מצב רישוי
נוהל  איסור פעולה 

ללא אישורי הורי 
  16מתחת לגיל 

 אין אין אין אין

שמירה על מידע 
 לקוחות

 אין אין אין אין

 סביר בינוני בינוני בינוני מצב תברואי 
נהל הקפדה על נהלי 

 עבודה
 אין אין אין אין

פעולות החזקה של 
 מכשיר עיקור

 בינוני אין גישה נוחה לא תקין
 לא עבר כיול

 עבר כיוללא 

טיפול במחטים 
 משומשים

אחסנה במכלים 
מיועדים ולא ידוע  

 על מקום  פינוים

אחסנה במכלים 
מיועדים ולא ידוע 

 על מקום פינוים

אחסנה במכלים 
מיועדים ולא ידוע על 

 מקום פינוים

אחסנה במכלים 
מיועדים ולא ידוע 

 על מקום פינוים
שימוש בציוד כיסוי 

 מגבות חד פעמי
 טוב בטו טוב טוב

 מספר כיורים
 מים חמים

2 
 אין

5 
 אין

3 
 אין

2 
 יש

שימוש בחומרי ניקוי/ 
 חיטוי מאושרים

 לעור

החומרים לחיטוי 
מועברים 

לבקבוקים ללא 
 תווית

החומרים לחיטוי 
מועברים 

לבקבוקים ללא 
 תווית

החומרים לחיטוי 
מועברים לבקבוקים 

 ללא תווית

החומרים לחיטוי 
מועברים 

לבקבוקים ללא 
 תווית

שימוש בצבעי קעקוע 
 לא רעילים 

נדרש להגיש 
למשרד הבריאות 

הרכב כימי של 
  צבעי הקעקועים

נדרש להגיש 
למשרד הבריאות 

הרכב כימי של 
 צבעי הקעקועים

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי הבריאות 

 של צבעי הקעקועים

נדרש להגיש 
למשרד הבריאות 

הרכב כימי של 
 צבעי הקעקועים

עבודה/ ציוד מגן בגדי 
 נשימתי

 אין אין אין אין

מצב תברואי של תאי 
 שירותים

 תקין תקין לא תקין -גרוע לא תקין -גרוע

 סיכון רמת  רמת סיכון של העסק 
המחייבת  נקיטת 

פעולות על ידי 
 העיריה

 נמוכה נמוכה נמוכה 

 סיכום פעולות אכיפה 
 

לאור הממצאים 
מבקשים מהרשות 
לבטל את אישורנו 

לרישיון העסק 
ולהביא להפסקת 
פעילותו של העסק 

עד שיעמוד 
 בדרישות

לאור הממצאים 
ניתנת אורכה של 

יום עד לתיקון  20
הליקויים בטרם 
תידרש נקיטת 

 הליכים משפטיים.

לאור הממצאים 
 20ניתנת אורכה של 
יום עד לתיקון 

בטרם הליקויים 
תידרש נקיטת 

 הליכים משפטיים

לאור הממצאים 
כה של ניתנת אור

יום עד לתיקון  20
בטרם הליקויים 

תידרש נקיטת 
 הליכים משפטיים

עדכון ביצוע תיקון 
לאחר ליקויים 

 יום  30תקופה של 
 

לא דווח על תיקון 
 ליקויים 

הרשות מבצעת 
 הליך ביטול רישיון

אין דווח על תיקון 
 הלקויים 

 נשלחה תזכורת 

אין דווח על תיקון 
 הלקויים 

 נשלחה תזכורת 

אין דווח על תיקון 
 הלקויים 

 נשלחה תזכורת

ננקטו פעולות על   רמת סיכון של העסק 
 ידי העיריה

 נמוכה  נמוכה נמוכה 

 *ביקורות חוזרת של משרד הבריאות מבוצעת לאחר דווח על תיקון ליקויים 
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 Big boy tattoo נועם יונה קעקועים שם העסק
 ביג בוי קעקוע

Reaper tattoo 
 קעקוע  ריפיר

 28כצנלסון  כתובת 
 גבעתיים

 43ז'בוטינסקי 
 רמת גן

 58ביאליק 
 רמת גן

 יש אין יש מצב רישוי
נוהל איסור פעולה ללא 

אישורי הורי מתחת 
 16לגיל 

לא מקבלים  -אין
 קטינים

 אין אין

שמירה על מידע 
 לקוחות

 אין אין יש

 בינוני בינוני משביע רצון  מצב  תברואה כללית
 טוב טוב טוב על נהלי עבודההקפדה 

נהל החזקה  של מכשיר 
 עיקור

 אין מכשיר
 

 לא עבר כיול לא עבר כיול

טיפול במחטים 
 משומשים

 משביע רצון 
מפונה באופן מסודר 

 ומתועד

דווח כי טרם  -בינוני
 מפנה כי העסק חדש

לא מתבצע פינוי  -גרוע
פסולת חדה כנדרש, נזרק 

 כאשפה סניטרית
כיסוי שימוש בציוד 

 מגבות חד פעמי
 טוב טוב טוב

 מספר כיורים
 מים חמים

2 
 אין

2 
 יש

2 
 יש

שימוש בחומרי ניקוי/ 
 חיטוי מאושרים

 לעור

 טוב טוב טוב

שימוש בצבעי קעקוע 
 לא רעילים 

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי הבריאות 

 של צבעי הקעקועים

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי הבריאות 

 אין  של צבעי הקעקועים

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי של הבריאות 

 צבעי הקעקועים
בגדי עבודה/ ציוד מגן 

 נשימתי
שימוש בכפפות 

 ומסיכות
שימוש בכפפות 

 ומסיכות רק לפירסינג
 שימוש רק בכפפות

 אין אין אין פסולת כביסה
מצב תברואי של תאי 

 שירותים
תא אחד משותף עם 

 ןותקל -עסקים שכנים
 תא אחד -תקין  אחדתא  -תקין 

 נמוכה נמוכה המצב משביע רצון   רמת סיכון של העסק 
 

 סיכום  פעולות אכיפה
 

המצב התברואי בעסק 
ורמת הניקיון טובים 

הקפדה על נהלי לרבות 
  עבודה

לאור הממצאים ניתנת 
בזה לעסק ארכה של 

 חודש 

נדרש לתקן את כלל 
ולדווח על כך  הליקויים

 ימים 30בכתב בתוך 
 

עדכון ביצוע תיקון 
לאחר תקופה ליקויים 

 יום  30של 
 

העסק במצב תברואי 
 תקין

אין דווח על תיקון 
 הלקויים 

 מכתב תזכורת נישלח 

אין דווח על תיקון 
 הלקויים 

 מכתב תזכורת נשלח 

 נמוכה  נמוכה  המצב משביע רצון   רמת סיכון של העסק 
 *ביקורות חוזרת של משרד הבריאות מבוצעת לאחר דווח על תיקון ליקויים 
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 סו קעקועים  שם העסק
Su tattoo  

 ז'ובינו
Giovino tattoo 

 טאטוז אנדגראונד קעקוע
Tattoos  

 5שינקין  כתובת 
 תל אביב

 24שינקין 
 תל אביב

 

 45שינקין 
 תל אביב

מרכז בעלי 
 5מלאכה 

 תל אביב
יש לקעקוע, אין  בהליך רישוי יש רישוימצב 

 לפירסינג
 יש

נוהל איסור פעולה ללא 
אישור הורי מתחת לגיל 

16 

 אין אין אין אין

 אין אין אין אין שמירה על מידע לקוחות
 משביע רצון בינוני משביע רצון בינוני מצב תברואה כללית 

 טוב גרוע טוב בינוני הקפדה על נהלי עבודה
מכשיר נהל החזקת 

 עיקור
לא הוצג אישור  לא הוצג אישור כיול

 כיול
גרוע, מכשיר נמצא 

 בעסק סמוך
 לא הוצג אישור כיול

לא הוצג אישור 
 כיול

טיפול ופינוי מחטים 
 משומשים 

לא מתבצע פינוי 
 -פסולת חדה כנדרש

אוספים למיכל קשיח, 
אך ממלאים בגבס 

 ומפנים כפסולת רגילה

לא מתבצע פינוי 
פסולת חדה 

אוספים  -כנדרש
למיכל קשיח, אך 
לא הוצג אישור 

 פינוי

לא מתבצע פינוי 
 -פסולת חדה כנדרש

אוספים למיכל קשיח, 
אך לא הוצג אישור 

 פינוי

לא מתבצע פינוי 
פסולת חדה 

אוספים  -כנדרש
למיכל קשיח, אך 
ממלאים בגבס 
ומפנים כפסולת 

 רגילה
שימוש בציוד כיסוי חד 

 פעמי
 יש כיסוי כיסוי יש יש כיסוי יש כיסוי

 מספר כיורים
כולל  מים חמים )

 שירותים (

 כיורים , 4
 אין מים חמים

 כיורים 5
 אין מים חמים

 כיורים 4
 אין מים חמים

 כיורים 4
 אין מים חמים

שימוש בחומרי ניקוי/ 
 חיטוי מאושרים

 לעור

 טוב בינוני טוב בינוני

שימוש בצבעי קעקוע לא 
 רעילים 

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי הבריאות 

  של צבעי הקעקועים

נדרש להגיש 
למשרד הבריאות 

הרכב כימי של 
 צבעי הקעקועים

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי הבריאות 

 של צבעי הקעקועים

נדרש להגיש 
למשרד הבריאות 

הרכב כימי של 
 צבעי הקעקועים

שימוש בבגדי עבודה/ 
 ציוד מגן נשימתי

יש בגדי –טוב  שימוש רק בכפפות שימוש רק בכפפות פפותשימוש רק בכ
עבודה, שימוש 

 בכפפות
 אין אין אין אין פסולת כביסה

מצב תברואי של תאי 
 שירותים

 תקין בינוני תקין בינוני

המחייבת   סיכון רמת  רמת סיכון העסק
נקיטת פעולות על ידי 

 העיריה

המחייבת   סיכון רמת המצב משביע רצון  
פעולות על ידי נקיטת 

 העיריה

 נמוכה 

 
 סיכום פעולות אכיפה 

 

לאור הממצאים אנו 
מבטלים בזה את 
הסכמתנו לרישיון 

העסק ודרישה 
מהרשות להביא 

לסגירתו של העסק עד 
 שיעמוד בדרישות 

נדרש תיקון 
ליקויים תוך חודש 

 ימים

לאור הממצאים 
מבקשים מהרשות 

להפסיק את פעילות 
העסק עד שיעמוד 

 בדרישות

נדרש תיקון 
ליקויים תוך 

 חודש ימים

עדכון ביצוע תיקון 
לאחר תקופה ליקויים 

 יום  30של 
 

דווחה כי הרשות 
מבצעת הליך ביטול 

לסגירת רישיון 
 העסק/תיקון ליקויים 

דווח על תיקון 
 ליקויים 

תערך  28.11.17ב
 ביקורת חוזרת 

הרשות מבצעת  הליך 
לסגירת  ביטול רישיון

 העסק/ תיקון ליקויים 

 נשלחה תזכורת 

 המצב משביע רצון   רמת סיכון העסק
דווח על תיקון 

 ליקויים 

המחייבת   סיכון רמת המצב משביע רצון  
נקיטת פעולות על ידי 

 העיריה

 נמוכה 
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 טאטו' 'פלנט שם העסק
Planet tattoo  

 'פלנט טאטו'
planet tattoo  

 'בסט טאטו'  
Best tattoo  

 'בסט טאטו'  
Best tattoo  

 108רח' לוינסקי  כתובת
התחנה המרכזית 

 4233החדשה חנות 
 ת"א

  108רח' לוינסקי 
 התחנה המרכזית

   5828החדשה חנות 
 תל אביב

 108רח' לוינסקי 
התחנה המרכזית  

חנות  4 החדשה קומה
 תל אביב  4839

 108רח' לוינסקי 
 התחנה המרכזית

החדשה ע"י כניסה 
 מרח' לוינסקי תל אביב

 אין הרישיון פג  יש יש מצב רישוי
נוהל איסור פעולה 
ללא אישורי הורי 

  16מתחת לגיל 

 אין אין אין אין

שמירה על מידע 
 לקוחות

 אין אין אין אין

 בינוני בינוני בינוני בינוני מצב תברואה כללית 
 אין אין אין אין הקפדה על נהלי עבודה

נהל החזקה של 
 מכשיר עיקור

 אין לא הוצג אישור כיול לא הוצג אישור כיול לא הוצג אישור כיול

טיפול במחטים 
 משומשים

לא מתבצע פינוי 
 -פסולת חדה כנדרש
אוספים למיכל 

 קשיח

לא מתבצע פינוי 
 -פסולת חדה כנדרש
אוספים למיכל 

 קשיח

לא מתבצע פינוי פסולת 
אוספים  -חדה כנדרש

 למיכל קשיח

לא מתבצע פינוי פסולת 
אוספים  -חדה כנדרש

 למיכל קשיח

שימוש בציוד כיסוי  
 חד פעמי

 יש כיסוי יש כיסוי יש כיסוי יש כיסוי

 מספר כיורים
 
 
 
 

 מים חמים

3 
 לא מספיק,

חסר סידור סבון 
נוזלי ונייר לניגוב 

 ידיים
 אין

3 
 מספיקלא 

חסר סידור סבון 
נוזלי ונייר לניגוב 

 ידיים
 אין

2 
 לא מספיק,

חסר סידור סבון נוזלי 
 ונייר לניגוב ידיים

 אין

 מצב לקוי, אין כיורים
 אין מים

 
 
 
 אין

שימוש בחומרי ניקוי/ 
 חיטוי מאושרים

 לעור

לא תקין, חומרים 
לא מאושרים, 

משמשים באריזות 
 ללא תוויות

 לא תקין,
חומרים לא 

מאושרים, משמשים 
 באריזות ללא תוויות

 לא תקין,
חומרים לא מאושרים, 
משמשים באריזות ללא 

 תוויות

לא תקין, חומרים לא 
מאושרים, משמשים 
 באריזות ללא תוויות

שימוש בצבעי קעקוע 
 לא רעילים 

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי הבריאות 

  של צבעי הקעקועים

נדרש להגיש למשרד 
כימי הרכב הבריאות 

 של צבעי הקעקועים

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי של הבריאות 

 צבעי הקעקועים

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי של הבריאות 

 צבעי הקעקועים
 לא תקין, בגדי עבודה/ ציוד מגן 

עבדים ללא בגדי 
 עבודה

 לא תקין,
עבדים ללא בגדי 

 עבודה

 לא תקין,
 עבדים ללא בגדי עבודה

 לא תקין,
 א בגדי עבודהעבדים לל

מצב תברואי של תאי 
 שירותים

חסר סידור סבון 
נוזלי ונייר לניגוב 

 ידיים

בשירותים חסר נייר 
טואלט ומתקן לנייר 

 טואלט

 אין מצב תקין

המחייבת   סיכון רמת נמוכה  נמוכה  רמת סיכון העסק 
נקיטת פעולות על ידי 

 העיריה

המחייבת   סיכון רמת
נקיטת פעולות על ידי 

 העיריה
 

 סיכום פעולות אכיפה 
 

לאור הממצאים 
 20ניתנה אורכה של  

יום לתיקון ליקויים 
בטרם נדרש נקיטת 

 צעדים נוספים

לאור הממצאים 
 20ניתנת אורכה של 
יום עד לתיקון 

הליקויים בטרם 
תידרש נקיטת 

 הליכים משפטיים

לאור הממצאים משרד 
הבריאות מבקש 

מהרשות להפסיק את 
ולנקוט פעילות העסק 

 בהליכים נגד בעל העסק

לאור הממצאים נבקשך 
לפעול לסגירת המקום 

נקיטת הליכים 
 משפטיים

 

עדכון ביצוע תיקון 
לאחר תקופה ליקויים 

 יום  30של 
 

לא התקבל דווח על 
 תיקון הליקויים 

 נשלך מכתב תזכורת

לא התקבל דווח על 
 תיקון הליקויים 

 נשלך מכתב תזכורת

לא התקבל דווח על 
 תיקון הליקויים 

הטיפול הועבר לעירייה 
 לסגירת העסק 

לא התקבל דווח על 
 תיקון הליקויים 

 ייהירהטיפול הועבר לע
 לסגירת העסק
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 רמת סיכון העסק 
 30אחרי אורכה של 

 יום 

המחייבת   סיכון רמת נמוכה  נמוכה 
נקיטת פעולות על ידי 

 העיריה

המחייבת   סיכון רמת
פעולות על ידי  נקיטת

 העיריה
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 פלאנט טאטו שם העסק
Planet tattoo  

 פסיכו קעקועים
Psyco tattoo  

 רדיקל טאטו
Radical tattoo  

Fatish tattoo 
 פטיש קעקוע 

 ת"א 65דיזנגוף  ת"א 64דיזנגוף  ת"א 64דיזנגוף  ת"א 64דיזנגוף  כתובת 
 הרישיון פג  יש יש יש מצב רישוי

נוהל איסור פעולה 
ללא אישורי הורי 

  16מתחת לגיל 

 אין אין יש יש

שמירה על מידע 
 לקוחות

שומרים כמה –יש 
 חודשים

 אין אין יש

 בינוני בינוני משביע רצון  משביע רצון מצב  תברואה
הקפדה  על נהלי 

 עבודה
נהלי עבודה  –בינוני  אין נהלי עבודה 

 חלקיים 
 אין נהלי עבודה  אין נהלי עבודה 

נהל החזקה של 
 מכשיר עיקור

לא הוצג תעודת 
 כיול

 בינוני
 

לא הוצג תעודת 
 כיול

לא הוצג תעודת 
 כיול

טיפול במחטים 
 משומשים

לא מתבצע פינוי  חסר תיעוד פינוי משביע רצון  חסר תיעוד פינוי 
חדה כנדרש, פסולת 

נזרק כאשפה 
 סניטרית

שימוש בציוד כיסוי  
 חד פעמי

 בינוני בינוני בינוני טוב

 מספר כיורים
 מים חמים

1 
 אין

2 
 אין

1 
 אין

1 
 אין

שימוש בחומרי ניקוי/ 
 חיטוי מאושרים

 לעור

 בינוני בינוני טוב טוב

שימוש בצבעי קעקוע 
 לא רעילים 

נדרש להגיש 
למשרד הבריאות 

של הרכב כימי 
  צבעי הקעקועים

נדרש להגיש למשרד 
הרכב כימי הבריאות 

 של צבעי הקעקועים

נדרש להגיש 
למשרד הבריאות 

הרכב כימי של 
 צבעי הקעקועים

נדרש להגיש 
למשרד הבריאות 

הרכב כימי של 
 צבעי הקעקועים

בגדי עבודה/ ציוד מגן 
 נשימתי

שימוש רק  -בינוני
 בכפפות

שימוש רק  -בינוני
 בכפפות 

שימוש רק  -ניבינו
 בכפפות

שימוש רק  -בינוני
 בכפפות

מצב תברואי של תאי 
 שירותים

 לא תקין  לא תקין  לא תקין  תקין חלקי

 נמוכה נמוכה נמוכה  נמוכה  העסק  רמת סיכון 
 סיכום 

 פעולות אכיפה 
לאור הממצאים 
ניתנת אורכה של 

יום עד לתיקון  20
הליקויים בטרם 
תידרש נקיטת 

 נוספיםהליכים 

לאור הממצאים 
ניתנת בזה לעסק 

יום  20ארכה של 
לתיקון הליקויים 

בטרם נדרוש נקיטת 
 הליכים נוספים

לאור הממצאים 
ניתנת בזה לעסק 

יום  20ארכה של 
לתיקון הליקויים 

בטרם נדרוש 
נקיטת הליכים 

 נוספים

לאור הממצאים 
ניתנת אורכה של 

יום עד לתיקון  20
הליקויים בטרם 

נקיטת תידרש 
 הליכים נוספים

עדכון ביצוע תיקון 
לאחר תקופה ליקויים 

 יום  30של 
 

הודיע בעל העסק 
על תיקון 
 הליקויים

ביקורת תערך 
 חוזרת 

לא דווח על תיקון 
 ליקויים 

 תזכורת נשלחה 

לא דווח על תיקון 
 ליקויים 

 תזכורתנשלחה 

לא דווח על תיקון 
 ליקויים 

 תזכורת נשלחה 

 נמוכה נמוכה נמוכה   המצב משביע רצון  העסק  רמת סיכון 
 *ביקורות חוזרת של משרד הבריאות מבוצעת לאחר דווח על תיקון ליקויים 
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 נספח א' 

***רשום חומרים ותכשירים המשמשים את בעלי עסקי קעקוע  וחומרי ניקוי וחיטוי וכחומרי צבע 
 לקעקועים

 חומרי חיטוי לעור חומרי חיטוי לציוד
 

 חומרי צבע לקעקועים
 

Dettol- antiseptic disinfectant 
HENRY SCHEIN 

SHVADENT   Spray 
active   
Ecolab – sekusept pulver 
classic 
MEDIWIPES 
Incidin- Oxyfoam S- surface 
cleaning and disinfection foam  
Ecolab 

 ספטול ) חיטוי ידיים ללא רחיצה(
 ) סבון לחיטוי ידים(  ספטולסקראב

תמיסה מרוכזת לבתי חולים  -סביור
תמיסה אנטיספטית מרוכזת  –  

תמיסה לחיטוי עור   –אלכוקסידין   
תמיסה –פולידין   

קרם מחטא  חיטוי  –בפנטן פלוס   
      וריפוי פצעים 

 Alco gelג'ל לשמירה על הגיינת הידיים 
 70%ויטמד אלכוהול 

PREP STUFF – the germ killer 
– skin sanitizer 

Hydrogen Peroxide 3% - BIO LAB 
LTD  
Green soap –detergent cutaneo 
concentrate –Liquid soap 
specific for clean up skin during 
tattoo . 
Bactine-pain relieving, cleansing 
spray 
MEDISKIN – Extra pure – white 
soft paraffin  BP 
Sanomedic Hygienic instant hand    
gel 

Silverback 
Kuro sum 
Mom's 
IntenZe 
Eternal ink 
Oynamic 
Black pearl 
MARIO BARTH 
GOLD LABEL 
Fusion ink ( 
fusiontattooink.com) 
DYNAMIC 
 

 
 

 

 

רשימת חומרי חיטוי מתכננת להכין בהקדם  מחלקת רוקחות בלשכת בריאות תל אביב *
  . /ניקוי/תמרוקים מאושרים על ידי משרד הבריאות עבור עסקי קעקוע
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