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             ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις παρατηρήσεις των ανωτέρω εταιρειών, προέβη στις 
παρακάτω τροποποιήσεις (όσον αφορά τις «ιατρικές προμήθειες») 
ΜΟΝΟ για τις κατηγορίες που αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 

 
ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 
Α ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ  
1 Βάσεις κολοστομίας, ουρητηροστομίας επίπεδες 

εύκαμπτες με δερμοπροστατευτικά κολλητικά, 
υποαλλεργικές με δυνατότητα ανοίγματος στομίου 
που να προσκολλώνται στέρεα επί του δέρματος και 
ενσωματωμένες υποδοχές ζώνης    

 

1.1 Προς κοπή έως 60 χιλ. +- 10χιλ.  
1.2 Σάκοι μετεγχειρητικής χρήσης αυτοκόλλητοι, με 

αποσπώμενο παράθυρο επιθεώρησης στομίου 
διαμέτρου μεγαλύτερης των 8 εκ., ώστε να επιτρέπει 
την ιατρική παρέμβαση. Με εύκολο άδειασμα και 
δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. Να έχει 
εύκαμπτη κολλητική επιφάνεια και να αποτελείται 
από σύγχρονα υλικά για ασφαλή εφαρμογή και 
προστασία του δέρματος. Διαφανής με διάμετρο 
κοπής έως 115 χιλ +- 10χιλ.   

Αντικαθίσταται με τεχνική 
προδιαγραφή 
μετεγχειρητικού σάκου 

2 Σάκοι κολοστομίας με υποαλλεργικό 
δερμοπροστατευτικό κάλυμμα φιλικό προς το δέρμα 
και φίλτρο διαφυγής των αερίων. Οι σάκοι θα πρέπει 
να συνδυάζονται με τις ανωτέρω βάσεις.   

 

2.1 Σάκοι κολοστομίας που να κουμπώνουν με τις βάσεις 
του Α/Α Α 1 
 

 

2.2  Με τη διόρθωση περιγραφής 
του Α/Α 2 και του Α/Α 
1.2δεν υπάρχει λόγος 
ζήτησης των συγκεκριμένων 
σάκων  

3 Σάκοι ειλεοστομίας αυτοκόλλητοι προς κοπή έως 60 
χιλ. + - 10χιλ. 

 

Β ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ  
1 Βάσεις ουρητηροστομίας επίπεδες εύκαμπτες με 

δερμοπροστατευτικά κολλητικά, υποαλλεργικές με 
δυνατότητα ανοίγματος στομίου και ενσωματωμένες 
υποδοχές ζώνης 

 

1.1 Προς κοπή έως 50 χιλ. + - 5χιλ.  
1.2  Με τη διόρθωση - προσθήκη  

του Α/Α Α 1.2 δεν υπάρχει 
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λόγος ζήτησης των 
συγκεκριμένων βάσεων. 

2 Σάκοι ουρητηροστομίας που να συνδυάζονται με τις 
ανωτέρω βάσεις, να έχουν αντιιδρωτικό 
υποαλλεργικό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιστροφής 
ούρων, να είναι πρακτικός, διακριτικός και φιλικός 
προς τον ασθενή έτσι ώστε να του εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή διαβίωση, με εύκαμπτη έξοδο για 
άδειασμα και σύνδεση με οποιονδήποτε 
ουροσυλλέκτη.   

 

2.1 Σάκοι ουρητηροστομίας που να κουμπώνουν με τις 
βάσεις του Α/Α Β 2 

 

2.2  Με τη διόρθωση - προσθήκη  
του Α/Α Α 1.2 δεν υπάρχει 
λόγος ζήτησης των 
συγκεκριμένων σάκων. 

3 Ζώνες στήριξης σάκων και βάσεων ελαστικές και 
ρυθμιζόμενου μήκους 

 

Γ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ  
1 Κρέμα για θεραπεία των ερεθισμών γύρω από τη 

στομία με οξείδιο του ψευδαργύρου και καράγια ή 
ισοδύναμα υλικά χωρίς νερό 

 

   
 

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 
 

Α/Α   
93 Αλοιφή στομίας ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
94 Υγρό καθαρισμού βάσεων ουρητηροστομίας ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
95 Στηρίγματα κολοστομίας τύπου πεταλούδας πλαστικά 

και απλά. 
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

 


