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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 

μέτρησης 

1  PURILON-ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Τζελ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με >80% νερό, αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr.  

2 1 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.10CMX20CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.5CMX7CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΠΛΗΡ.ΑΠΟΡ.5X10ΧΙΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 

 4 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΛΗΡ.ΑΠΟΡ.80Χ50Χ10ΧΙΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  1.Να είναι φυσικής προέλευσης από 100% οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη 
2. Να έχει αιμοστατική δράση από 2 έως 8 λεπτά. 

3. Να απορροφάται από τον οργανισμό σε διάστημα από 7 έως 14 ημέρες . 
4. Να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή αντίδραση από τους ανθρώπινους ιστούς. 
5. Να έχει βακτηριοκτόνο δράση που να αποδεικνύεται από κλινικές μελέτες. 

6. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου 
7. Να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα χωρίς να κολλάει στα γάντια, να σχίζεται ή να θρυμματίζεται. 

8. Να διαπερνά με ευκολία τα trocar. 
9. Να είναι αποστειρωμένη 

10. Να φέρει το σήμα  CEMARK 
 

3  ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 10CMX10CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Υδρόφιλη, απλή, καθαρή από κάθε χημική ουσία και με υψηλή απορρόφηση. Να είναι ΝΟΝ WOVEN, να αποτελείται 

από 50% viscose και 50% polyester για εξαιρετική απορροφητικότητα και απαλότητα ώστε να μην κολλά στο τραύμα. 
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Να αφήνει να περνά ο αέρας και ταυτόχρονα να αποτελεί φράγμα μικροβίων. Να φέρει ατομική αποστειρωμένη 

συσκευασία. Διαστάσεις: 10Χ10cm με σχισμή στην μέση και 5cm για να εισάγεται στο τραχειοστόμιο. Η ποσότητα για 

όλες τις διαστάσεις να δοθεί σε φάκελους των 2τεμ. 

4  ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Να αποτελούνται από αφρώδες υλικό και φοδραρισμένο, υποαλλεργικές, εύχρηστες.  

5 1 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 0  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 1  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 10 SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 4 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 2  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 5 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 3  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 6 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 4  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 7 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 5  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 8 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 6  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 9 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 7  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 10 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 8  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

 11 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΝΟ 9  SURGIFIX ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνοειδείς σε ρολά 25μ. Να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι  στους 40°C και να 

αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130οC.  Να αποτελούνται από βαμβάκι και 
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ελαστίνη. Να προσφέρονται σε Νο 0 έως και  10. Στη προσφορά να δοθεί  τιμή ρολού και μέτρου ανά διάσταση. 

6 1 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 6CMX4,5M TENSOPLAST ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 6CMX4,5M TENSOPLAST ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Επικολλητικοί επίδεσμοι τύπου TENSOPLAST: Αυτοκόλλητος  ελαστικός επίδεσμος αεροδιαπερατός , μεγάλης 

συγκολλητικής ικανότητας με αντιαλλεργική κολλητική ουσία , ιδανικοί για ισχυρές επιδέσεις που δεν πρέπει να 

χαλαρώνουν.  

7  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΦΘ/ΚΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Σπογγίδια οφθαλμολογικά σχήματος κυλίνδρου ( stick ) μήκους 6,6cm και διαμέτρου 5 mm αποστειρωμένα  

8  
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 15Χ20 ΠΟΛΥΟΥΕΡΕΘΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  
Αυτοκόλλητο επίθεμα με νησίδα αφρώδης πολυουρεθάνης με επίστρωση μαλακής σιλικόνης  

9 1 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 15Χ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 8,5Χ10,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 8,5Χ11,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Αποστειρωμένα και αυτοκόλλητα, να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος, να μην ξεκολλάνε εύκολα, να διαθέτουν 

διαφανή μεμβράνη, υποαλλεργικά, στο σημείο φλεβοκέντησης να έχουν ειδικό υλικό.  

10  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ  



Επιδεσμικό υλικό  
 

[4] 
 

 1 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ.  

  Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιγενούς 

κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό και υποαλλεργική 

κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του 

εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την 

παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος, η συνεχής 

παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος και η 

καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται ακόμη και εντός του επιθέματος. Το επίθεμα να φέρει 

εξωτερική ημιπερατή μεβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει τη διαρροή του εξιδρώματος δια 

μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπόσυνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως κα υψηλή 

ποσότητα εξιδρώματος. 

Διαστάσεις: 

1. 13cm x 13cm 

2. 18cm x 18cm 

3. Ειδικό σχήμα φτέρνας18cmx 20cm±1cm 

4. Ειδικό σχήμα κόκκυγα25cmx 25cm±2cm 
 

 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  

  Επιθέματα αποστειρωμένα αφρώδους πολυουρεθάνης, με αναλγητική δράση, λόγω διαρκού απελευθέρωσης 

ιμποπρουφαίνης. 

Διαστάσεις: 

1. 15cm x 15cm ±2cm 
 

 3 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ  

  
Επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα υδροτριχοειδικής απορρόφησης από ίνες πολυμερούς και 
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κυτταρίνης, που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζελ απομακρύνοντάς το από την επιφάνεια του έλκους 

ακόμα και από συνθήκες πίεσης, αποκλείοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως 

υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην 

επιφάνεια του έλκους. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει 

τη διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης. Αυτοκόλληταμε φυσικό απορροφητικό 

κολλητικό και υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. 

Διαστάσεις: 

1. 10cmx 10cm ±1cm 

2. 14cm x14cm  ±1cm 

3. 20cm x 20cm ±1cm 

 

 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ  

  Επιθέματα πο πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη. 

Διαστάσεις: 

1. 10cm x 10cm ±2cm 
 

 5 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΗΝΙΚΑ  

  Επιθέματα αποστειρωμένα αλγηνικά αντιμικροβιακά με άργυρο και κυτταρίνη υψηλού g που να συνδυάζει μεγάλη 

απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. 

Σχήματος κορδονιού  από 30cmέως 45cm.  

11 1 
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 15CMX9CM PRIMAPOR ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 25CMX9CM PRIMAPOR ΤΕΜΑΧΙΟ 
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 3 
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 7,5CMX5CM PRIMAPOR ΤΕΜΑΧΙΟ 

  ΕΠΙΚΑΛΥΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΗ ΙΝΑ 100% 

ΒΙΣΚΟΖΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 

ΚΑΛΗΜΕΝΗ ΑΠΌ ΈΝΑ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 

ΤΡΑΥΜΑ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΑΛΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ 100% NON-WOVEN 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ.  

12 1 ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ  6CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 10CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 20CM ΤΕΜ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Υψηλής πυκνότητας ύφανση. Ύφασμα κοτσέ για μεγαλύτερη ελαστικότητα και άνετη εφαρμογή. Μετά τον τανισμό να 

επανέρχεται στην αρχική κατάσταση έτσι ώστε να εφαρμόζει απαλά στο δέρμα και να καλύπτει απόλυτα την 

επιφάνεια. Να αποτελείται από 100% βαμβάκι υποαλλεργικό  και να διευκολύνεται η αναπνοή του δέρματος. 

Να διατίθεται σε ρολά μήκους 12-20m και πλάτους 10-15-20cm.  

13 1 
ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ L ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 
ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ XL,XXL ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Κάλτσα ελαστική πρόληψης φλεβοθρομβώσεων. Να είναι ελαστική, αντιθρομβωτική, γόνατος, μηρού. Να είναι 

ανθεκτική, επιστημονικά μελετημένη και κλινικά ελεγμένη ώστε να εμποδίζει την δημιουργία θρόμβων. Να έχει 

στρογγυλή πλέξη με οριζόντιες ελαστικές ίνες. Να φέρει άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο του ποδιού  

14 1 ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40 8ply ΤΕΜΑΧΙΟ 
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 2 ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 45Χ45 8ply ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής γάζας με τις ακόλουθες προσθήκες: 

1. Το ύφασμα θα φέρει ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας 45% θειικού βορίου ανά φύλλο ή οποία θα είναι 
υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) 

2. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα 
φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και στη συνέχεια αυτού, γαζωμένη ακτινοσκιερή 

βαριούχο ταινία τουλάχιστον τριών (3) εκατοστών μήκους και τουλάχιστον ενός (1) εκατοστού πλάτους 
3. Διαστάσεις 45Χ45    8 ply 

4. Κάθε 100 τεμάχια θα συσκευάζονται σε πλαστική συσκευασία κατά τρόπο που να προστατεύονται από 
εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη). 

Ποσότητα πολλαπλάσια των 1000 τεμ θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια  για ασφαλή και εύκολη μεταφορά.  

15  ΜΠΑΝΤΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ RI-CLIP  

16  ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Πάνες νεογνών διάφορα Νο υπεραπορροφητικές για ακράτεια ούρων και κοπράνων, υλικό υποαλλεργικό, 

αυτοκόλλητα πτερύγια, μεγάλη χωρητικότητα για μεγαλύτερη διάρκεια από ειδικό αδιάβροχο αθόρυβο υλικό που να 

διατηρεί την επιδερμίδα στεγνή.  

17  ΠΑΝΕΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Να έχουν ανατομικό και λεπτό σχήμα, το εσωτερικό υλικό να είναι υποαλλεργικό και υπεραπορροφητικό. Να διαθέτει 

στα πλαϊνά μέρη ειδικές ελαστικές πτυχώσεις για καλύτερη εφαρμογή καθώς και φαρδιά αυτοκόλλητη ταινία για 

σταθεροποίηση στο εσώρουχο. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία. Το μέγεθος να είναι 42cm x 19cm και η 

απορροφητικότητα στα 600ml.  
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18  
ΠΑΝΕΣ Μ.Χ.ΑΝΟΙΧΤΕΣ 90CMX180CM ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Πάνες μιας χρήσης, ανοιχτές, τύπου υποσένδονα Μίας χρήσεως από καλής ποιότητας υλικό, απορροφητικά, με 

αδιάβροχο το κάτω μέρος. Να φέρουν ειδική εσωτερική επένδυση που με την εξωτερική να κάνουν ένα σώμα που να 

μην αποκολλάται.  

19  ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Μ, XL ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Πάνες ενηλίκων υπερενισχυμένες Μ, XLυπεραπορροφητικές για ακράτεια ούρων και κοπράνων, υλικό υποαλλεργικό, 

αυτοκόλλητα πτερύγια, μεγάλη χωρητικότητα για μεγαλύτερη διάρκεια από ειδικό αδιάβροχο αθόρυβο υλικό που να 

διατηρεί την επιδερμίδα στεγνή.  

20 1 ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 50CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 70CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Σενδόνι ρολό από χαρτί  με αδιάβροχη επένδυση(πλαστικοποιημένο).  

21  
ΣΕΝΔΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΜ/ΚΑ-ΙΣΟΘΕΡ/ΚΑ 210CMX120CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Σενδόνια θερμομονωτικά- ισοθερμικά. .                                                                                                            Ειδικά 

θερμαντικά καλύμματα για μετεγχειρητικούς ασθενείς, κατάλληλα για θέρμανση μεγέθους 2.10 Χ 1,20 ή 1,40 εκ., 

κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου, με υφασμάτινη επένδυση στην εσωτερική επιφάνεια  

22 1 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡ.90Χ220CM ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  
1.Στρωματοθήκες αδιάβροχες με λάστιχο ολόγυρα, μιας χρήσης,  χρώματος μπλε, κατασκευασμένες από CPE, 
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διαστάσεων 90 Χ 220 cm περίπου. 

2. Στρωματοθήκες αδιάβροχες με φερμουάρ πολλαπλών χρήσεων 

23  ΤΑΙΝΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΑΥΤΟΚ/ΤΗ 7,5 CMX 5M ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Α.Το υπό προμήθεια υλικό  πρέπει 

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή  ή την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί  οι 

τελευταίες  τεχνολογικές μέθοδοι 

2.Να είναι αρίστης ποιότητας   και να μη φέρει ελαττώματα  ή ατέλειες  στην κατασκευή του  και να μην προκαλούν  

ερεθισμούς ή αλλεργία 

3.Να μπορεί να καλύψει  τις ανάγκες της υπηρεσίας  που θα το χρησιμοποιήσει 

4. Ο λευκοπλάστης να είναι συσκευασμένος σε πηνία . 

Τα πηνία  να είναι συσκευασμένα  σε κουτιά των  10-20 τεμαχίων 

Β.Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά  και Ιδιότητες 

Ο υπό προμήθεια λευκοπλάστης  θα πρέπει: 

1Η ταινία να είναι κατασκευασμένη  από ύφασμα βαμβακερό  ή σύνθετο ή σύμμεικτο  υλικό. 

2. Το χρώμα  της ταινίας  να είναι άσπρο έως αποχρώσεως  ανθρωπίνου δέρματος, 

3.Η μία επιφάνεια   της ταινίας  να είναι ομοιόμορφα  επιστρωμένη  με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι  φυσική 

ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό  ελαστομερές  κλπ  στο οποίο να περιέχεται οξείδιο του 

ψευδάργυρου. 

4. Γενικά η ποιότητα  του λευκοπλάστη να ανταποκρίνεται  στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας 

Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται  να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού, για ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα  που η διάρκεια του  εξαρτάται  από  το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του  αποθηκεύσεως του. 

Δ. Οι επισημάνσεις  που πρέπει να υπάρχουν  στην εξωτερική συσκευασία  είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις, η 

ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης ,πιστοποιητικό  ποιότητας(CEMARK) μετά του σχετικού 

αριθμού που το ακολουθεί, ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής του.  

24 1 
ΤΑΙΝΙΕΣΑΥΤΟΚΟΛ.ΣΥΡΡ.ΤΡΑΥΜ.12Χ100ΜΜ STERI-STRIP ΤΕΜΑΧΙΟ 
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 2 
ΤΑΙΝΙΕΣΑΥΤΟΚΟΛ.ΣΥΡΡ.ΤΡΑΥΜ.12Χ140ΜΜ STERI-STRIP ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 
ΤΑΙΝΙΕΣΑΥΤΟΚΟΛ.ΣΥΡΡ.ΤΡΑΥΜ.6Χ100ΜΜ STERI-STRIP ΤΕΜΑΧΙΟ 

  
Αυτοκόλλητη πορώδης υποαλλεργική ταινία για σύγκλιση τραύματος χωρίς ράμμα αποστειρωμένη.  

25  
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 2.50CMX9Μ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Επιδεσμική  ταινία  από χαρτί .Αυτοκόλλητη  αντιαλλεργική ταινία   περίπου 2,5 εκΧ 9 μ. Η ταινία  να είναι 

κατασκευασμένη  από μη  υφασμένες ίνες ρεγιόν  γι΄αυτό  και είναι μικροπορώδης  σε όλη την  επιφάνεια της. Η μια 

όψη  της  ταινίας   έχει  επίστρωση  υποαλλεργικής συγκολλητικής  ουσίας, που δεν ερεθίζει  ακόμη  και τις πλέον  

ευαίσθητες  επιδερμίδες.Η ειδική επίστρωση  της κόλλας επιτρέπει  στην ταινία  να παραμένει πορώδης ακόμη  και 

μετά την τοποθέτηση της στο δέρμα. 

ΓΕΝΙΚΑ Α.Το υπό προμήθεια υλικό  πρέπει 

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή  ή την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί 

τελευταίες  τεχνολογικές μέθοδοι 

2.Να είναι αρίστης ποιότητας  και να μη φέρει ελαττώματα  ή ατέλειες  στην κατασκευή του  και να μην 

προκαλούν  ερεθισμούς ή αλλεργία 

3.Να μπορεί να καλύψει  τις ανάγκες της υπηρεσίας  που θα το χρησιμοποιήσει 

4. Να είναι συσκευασμένος σε πηνία . 

Τα πηνία  να είναι συσκευασμένα  σε κουτιά των  10-20 τεμαχίων 

Β.Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά  και Ιδιότητες 

1. Το χρώμα  της ταινίας  να είναι άσπρο έως αποχρώσεως  ανθρωπίνου δέρματος, 

2.Η μία επιφάνεια   της ταινίας  να είναι ομοιόμορφα  επιστρωμένη  με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι  

φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό  ελαστομερές  κλπ  στο οποίο να περιέχεται οξείδιο 

του ψευδάργυρου. 

3. Γενικά η ποιότητα  του να ανταποκρίνεται  στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας 
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Γ.Ο προμηθευτής υποχρεούται  να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού , για ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα  που η διάρκεια του  εξαρτάται  από  το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του  αποθηκεύσεως του. 

Δ.Οι επισημάνσεις  που πρέπει να υπάρχουν  στην εξωτερική συσκευασία  είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις, η 

ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης ,πιστοποιητικό  ποιότητας(CEMARK) μετά του σχετικού 

αριθμού 

26  
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 2.5CMX9.14M ΥΦΑΣΜ/ΝΕΣ-ΜΕΤΑΞΩΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Επιδεσμική ταινία  από συνθετική μέταξα  Η υφασμάτινη   χειρουργική  ταινία   να είναι κατασκευασμένη   από 

άριστης ποιότητας  και μεταξένιας  υφής ύφασμα  , που επιτρέπει   την αναπνοή  του δέρματος. Λόγω της μεγάλης 

αντοχής της  είναι ιδανική  για ισχυρές  και πιεστικές επιδέσεις.Η μία όψη  της  ταινίας έχει επίστρωση   

υποαλλεργικής συγκολλητικής ουσίας , που δεν ερεθίζει  και τις πιο ευαίσθητες   επιδερμίδες, ενώ  συγχρόνως 

παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση. 

ΓΕΝΙΚΑ Α.Το υπό προμήθεια υλικό  πρέπει 

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή  ή την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί  οι 

τελευταίες  τεχνολογικές μέθοδοι 

2.Να είναι αρίστης ποιότητας  και να μη φέρει ελαττώματα  ή ατέλειες  στην κατασκευή του  και να μην προκαλούν  

ερεθισμούς ή αλλεργία 

3.Να μπορεί να καλύψει  τις ανάγκες της υπηρεσίας  που θα το χρησιμοποιήσει 

4. Να είναι συσκευασμένος σε πηνία . 

Τα πηνία  να είναι συσκευασμένα  σε κουτιά των  10-20 τεμαχίων 

Β.Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά  και Ιδιότητες 

1. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως  ανθρωπίνου δέρματος, 

2.Η μία επιφάνεια   της ταινίας  να είναι ομοιόμορφα  επιστρωμένη  με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι  φυσική 

ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό ελαστομερές κλπ στο οποίο να περιέχεται οξείδιο του 

ψευδάργυρου. 

3. Γενικά η ποιότητα  του να ανταποκρίνεται  στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας 

Γ.Ο προμηθευτής υποχρεούται  να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού , για ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα  που η διάρκεια του  εξαρτάται  από  το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του  αποθηκεύσεως του. 
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Δ.Οι επισημάνσεις  που πρέπει να υπάρχουν  στην εξωτερική συσκευασία  είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις, η 

ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης ,πιστοποιητικό  ποιότητας(CEMARK) μετά του σχετικού 

αριθμού 

27 1 ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ MEROCEL 10 CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 ΤΑΜΠΟΝΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝΤΥΠΟΥ MEROCEL 4,5 CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΤΥΠΟΥ  MEROCEL5,5 CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Ταμπόν ρινορραγιών τύπου MEROCEL. Συμπιεσμένοι ειδικοί σπόγγοι ρινός κατασκευασμένοι  από βιοσυμβατό 

πολυμερές  συνθετικό υλικό. Να διαθέτουν ειδικά αλληλένδετα & συνεχή κύτταρα τα οποία να εξασφαλίζουν 

δυνατότητα κατακράτησης  μεγάλης ποσότητας   υγρών 

( ίση με 15 φορές  τουλάχιστον - το βάρος  του σπόγγου) και ταχύτητας υγροποίησης  του (2-3''). Να διαθέτουν τη 

δυνατότητα διόγκωσης . Να απορροφούν τα υγρά,  να αφαιρούνται εύκολα , να κόβονται στο επιθυμητό  σχήμα  χωρίς 

να αφήνουν υπολλείματα. Να μην κολλούν και να μην αφήνουν υπολλείματα στο χειρουργικό πεδίο. Να μην 

προκαλούν αποδεδειγμένα το σύνδρομο του τοξικού σόκ. Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις. 
 

28  ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 40Χ40 ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής γάζας με τις ακόλουθες προσθήκες: 

1. Να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια 

2. Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βορίου η οποία θα είναι υφασμένη 

ή καλά τοποθετημένη ( κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος. 

Διαστάσεις : 40 cmx40cm 8 ply  

29  ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ 12Χ12 ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής γάζας με τις ακόλουθες προσθήκες: 

3. Να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια 

4. Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βορίου η οποία θα είναι υφασμένη 

ή καλά τοποθετημένη ( κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος. 
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Διαστάσεις : 12 cmx12cm 8 ply 

30 1 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ:   

 2 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 4 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 6CM ΤΕΜΑΧΙΟ 

 5 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 20CM  ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Οι  ελαστικοί επίδεσμοι  είναι  υφασμάτινες  ταινίες που αποτελούνται  από βαμβακερά και ελαστικά  νήματα, 

καταλλήλου υφάνσεως  (καθαρή  και χωρίς ενώσεις) ,ώστε να επιτυγχάνεται  ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι  

παρυφές  των ταινιών θα πρέπει  να είναι υφασμένες  ( υπό  μορφή ούγιας) και όχι κομμένες. 

Η επιμήκυνση των  ταινιών με σύγχρονη ελαστική  συμπεριφορά ( να ακολουθούν κατά προσέγγιση τον νόμο της 

ελαστικής  παραμόρφωσης ) θα πρέπει  να είναι μεγαλύτερη  70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη  που απαιτείται  για 

την επιμήκυνση  70% πρέπει    να είναι   κατ΄ελάχιστον 10Ν ανά   εκατοστό  δηλουμένου πλάτους 

Οι ελαστικοί επίδεσμοι  θα επιμηκύνονται  χωρίς ελάττωση  του  πλάτους . Μετά την επαναφορά  από τάνυση το 

μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους  πλήρους τάνυσης. 

Να είναι ανθεκτικοί  και να μην προκαλούν ερεθισμούς  στο δέρμα 

Να  έχουν  χρώμα ανοικτό  και να συνοδεύονται   από  ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωση  τους. 

Το βάρος ανά μονάδα  επιφανείας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να  είναι μικρότερο των 70 gr/m2 

Κάθε ελαστικός επίδεσμος  θα συνοδεύεται   και   από αριθμό συνδετήρων ως εξής : 

Για το πλάτος  των  6 εκατοστών  ένας συνδετήρας 

Για το πλάτος  των  10 εκατοστών   δύο συνδετήρες 

Για το πλάτος  των  15 εκατοστών   τρείς  συνδετήρες 

Για το πλάτος  των  20 εκατοστών   τρείς  συνδετήρες 

Οι  ελαστικοί επίδεσμοι  θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν  ή   πλαστικού υλικού , 

τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευση τους και  την προστασία τους από τις  καταπονήσεις   κατά την 
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μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας  δεν  πρέπει  να επηρεάζουν    το περιεχόμενο   και πρέπει  να παρέχουν  

προστασία  από την υγρασία  , την  ρύπανση  και να αντέχουν  στην μεταφορά. 

Επίσης  επί της ατομικής  συσκευασίας θα αναγράφονται  τα εξής στοιχεία: 

1.Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής ( επωνυμία, τόπος) 

2.Το είδος του περιεχόμενου 

3.Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς  και το μήκος σε τανισμό 

4.Ο χρόνος κατασκευής . 

5.Οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην Ελληνική γλώσσα 

6.Ο αριθμός της σύμβασης Οι προμηθευτές  με την προσφορά τους θα πρέπει: 

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο  εγκατάστασης  του. 
2. Τυχόν αποκλίσεις  από τις απαιτήσεις  των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές. 

3. Οι προμηθευτές  πρέπει  να καταθέσουν βεβαίωση  από τον ΕΟΦ  για την εγγραφή   στο Μητρώο 
κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων   αν τα προϊόντα είναι  ελληνικής κατασκευής ή  αντίγραφο του  

Πιστοποιητικού  CE  από αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό  αν τα προϊόντα  είναι  Ευρωπαϊκής  ή 
άλλης κατασκευής. 

4. Οι προμηθευτές  θα πρέπει να καταθέσουν  με την προσφορά  τους  βεβαίωση του κατασκευαστικού  οίκου ότι οι  
προσφερόμενοι  επίδεσμοι δεν προκαλούν  ερεθισμούς  στο δέρμα. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο κατά την ημερομηνία -διαγωνισμού, με τον τρόπο σύμφωνα 
προς την ΚΥΑ ΔΥ/2480/94(ΦΕΚ679/Β/13-9-94. ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β/10-10-94. 

 

  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΓΑΖΑΣ  

31 1 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΓΑΖΑΣ 5cm Χ 5 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  ΓΑΖΑΣ10cm Χ 5 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι επίδεσμοι γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως περιγράφεται  στην τεχνική προδιαγραφή της 

βαμβακερής απορροφητικής γάζας του Υπουργείου Ανάπτυξης με προσθήκες. 

Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και 
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κάθαρση. 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας    IVκαι ειδικότερα να 

είναι  τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, 

συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε 

ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π.) 

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα  με τη κρόκη 

να είναι 90ο μοίρες.). 

Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον τέταρτο τύπο της Ελληνικής 

Φαρμακοποιίας IV, ήτοι : 

 

Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2)               18 

Κλωστές κατά στήμονα ανά 10  εκατοστά (cm)                                 1005 

Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) 

στη διεύθυνση του στήμονα                                                                 50 

Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)                                      805 

Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) 

στη διεύθυνση της κρόκης                                                                    30 

Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2)            24 

 

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(1%) εκατοστά (cm) και μήκος 100 (1%) μέτρων (m). 

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη 

μία διάσταση  90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. 

Τα  υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την 

υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. 

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 
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1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής 
2. Το είδος του περιεχομένου 
3. Η ημερομηνία παραγωγής 

4. Ο αριθμός παρτίδας 
5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) 

6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας. 
7. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη. 

 

4.ΈΛΕΓΧΟΙ 

 

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στις σελίδες 956 έως 960 της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

προδιαγραφής. 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή  παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας 

ποσότητας. 

Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία 

αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ). 

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

5.   Η κοπή των επιδέσμων γάζας θα γίνει παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα, χωρίς ξέφτια. 

Κάθε επίδεσμος γάζας θα τυλίγεται κυλινδρικά σε ατομικό χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από 

εξωγενείς παράγοντες (π.χ. σκόνη κ.λ.π.) και επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσμου, καθώς και οι ενδείξεις, 3 έως και 7 της παραγράφου Α3. 

Ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων ανά δέκα (10) τεμ. θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και στην 

συνέχεια σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα 

αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
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1. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου 
κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, 

λεύκανση, ξήρανση κλπ.) και το οποίο θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από 
το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του 
προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας και βεβαίωσης, θα 

κατατίθεται με την προσφορά. 
2. Να καταθέσουν βεβαίωση  εγγραφής   στο Μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα 

με την οποία τα   προϊόντα κατηγορίας επίδεσμοι γάζας της κατασκευάστριας εταιρείας μπορούν να κυκλοφορούν στο 
εμπόριο φέροντας την σήμανση CE ή βεβαίωση πιστοποιημένου Φορέα. 

3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία 
ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας κατηγορίας για γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές 

είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΚ και μπορούν να φέρου τη σήμανση CE. 
4. Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η 

κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος 
για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό. 

Τα σημεία 1,2,3 της παραγράφου αυτής θεωρούνται  «απαράβατοι όροι.» 

 

  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ  

32 1 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 6cm x 2 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 10 cm x 2 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 15 cm x 2 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 4 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 20 cm x 2 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

  Επίδεσμοι γύψου με δυνατότητα γρήγορης και ομοιόμορφης ύγρανσης. Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως με χρόνο 

πήξης μικρότερο των 2,5 λεπτών σε ατομικές συσκευασίες. Ο χρόνος εμβάπτισής του στο νερό να είναι μικρός (2 

sec). 
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33  
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ) 

 

 1 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  6cm x 2 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 2 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10 cm x 2 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12 cm x 2 m 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

  
Επίδεσμοι γύψινοι συνθετικοί τύπου DELTA LIFE-CAST 

 

34  
ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ  800gr 

 

  Το βαμβάκι  θα είναι αρίστης ποιότητας  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV. 

Βάμβαξ  απορροφητικός που επισυνάπτονται ( σελ.867 έως σε  870) 

Βάρος: 1000 γραμ. 

Συσκευασία: 

Η συσκευασία  θα είναι ατομική  εντός πλαστικού στεγανού περιβλήματος που θα προστατεύει  το περιεχόμενο  από 

υγρασία και σκόνη. Επί της συσκευασίας θα  αναγράφονται το είδος του περιεχόμενου, το καθαρό βάρος, τα στοιχεία 

του κατασκευαστή. 

Οι προμηθευτές  στον διαγωνισμό  πρέπει να δηλώσουν  την τεχνική τους  προσφορά  το εργοστάσιο κατασκευής  και 

συσκευασίας του  βαμβακιού καθώς  και το τόπο εγκατάστασης του  . 

Επίσης οι προμηθευτές   πρέπει να καταθέσουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Μητρώο κατασκευαστών  

Ιατροτεχνολογικών  Προϊόντων  σύμφωνα  με την οποία  τα προϊόντα  κατηγορίας Ι –Φαρμακευτικό Βαμβάκι  της 

κατασκευάστριας εταιρείας  μπορούν να κυκλοφορούν  στο εμπόριο  φέροντας την σήμανση CE  ή βεβαίωση  

Κοινοποιημένου Οργανισμού. 
 

35  
ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ 

 

  Χαρακτηριστικά 

Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης  και να μην έχει υποστεί λεύκανση και κάθαρση 

. 
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Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003 και 

ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης( σχίσματα, 

παραφασάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή  εμφάνιση από 

οποιαδήποτε ουσία ( μηχανέλαια κλπ). 

Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του 

προτύπου ΕΝ 14079:2003  ήτοι: 

1. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο ( cm2 ):18-20 
2. Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκατοστά: 100+5 

3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5cm στη διεύθυνση του στήμονα:50 
4. Κλωστές  κατά κρόκη ανά 10 cm: 80+5 

5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 στη διεύθυνση της κρόκης:30 
6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2):24 

 

Διαστάσεις- Συσκευασία 
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (± 1%) εκατοστά και μήκος 100 (± 1%) μέτρα (m) 

Oι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με τη μορφή αναδίπλωσης ( ΖΙΚ ΖΑΚ)του ενός(1) μέτρου ή σε φύλλα με 

τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. 

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία , 

τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. 

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής 
2. Το είδος του περιεχομένου 
3. Η ημερομηνία παρασκευής 

4. Ο αριθμός παρτίδας 
5. Οι διαστάσεις( μήκος- πλάτος) 

6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας 
7. Η ένδειξη « κρατικό είδος»με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη 

8. Η σήμανση πιστότητας CE 
Έλεγχοι 

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003 

 

36  
ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 

 

  Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής υδρόφιλης γάζας,  με την προσθήκη του ακόλουθου χαρακτηριστικού : 

Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας 45% θειικού βορίου ανά 30 εκατοστά υφάσματος . 

 
 

 

 

*****Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται η προσκόμιση δωρεάν δείγματος. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Μ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 

ΜΠΟΥΡΣΕ Η. ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Θ., ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΑ, ΠΡ/ΝΗ ΟΡΘ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΤΟΣΚΑ Α., ΠΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΑ ,ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡ/ΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΕ Δ/ΚΟΣ-ΟΙΚ/ΚΟΣ 

 


