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  ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 

ΥΙΟ:22/08/2016   
 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ  
 

1. Κμοζημφιζα ( πακηεθυκζα – πμοηάιζζα ) πμθθαπθχκ πνήζεςκ.  
Παληειφλη & πνπθάκηζν απφ χθαζκα TOPCOT δηπιήο φςεσο & CLASSIC 

V, κε ηζέπεο (κέζα- έμσ), κε ιάζηηρν ή θαθαξφια ζηε κέζε, ππναιιεξγηθά 

θαη αληηζηαηηθά, δηαθφξσλ κεγεζψλ (S,M,L,XL) θαη ρξσκάησλ. 

2. Κμοζημφιζα (πακηεθυκζα – πμοηάιζζα) ιζαξ πνήζεςξ  M - L - XL.   

Απφ πιηθφ SMS, αδηαθαλή, αεξνδηαπεξαηά, φισλ ησλ κεγεζψλ, κε ιάζηηρν. 

3. Μπθμφγεξ - Ρυιπεξ πεζνμονβείμο πμθθαπθχκ πνήζεςκ , οθαζιάηζκεξ – 

αδηάβξνρεο : Large  – X large – Xx large.  

Μπινχδεο κεγάιεο αληνρήο, ππναιιεξγηθέο, αληηζηαηηθέο, κεγάιε αληνρή ζην 

πιχζηκν θαη κε πξνζηαζία απφ ηελ δηήζδεζε αίκαηνο, πγξψλ θαη παζνγφλσλ 

ηψλ. 

4. Μπθμφγεξ – νυιπεξ  πεζνμονβείμο, απμζηεζνςιέκεξ ( ιζαξ  πνήζεςξ ) 

απθέξ & εκζζποιέκεξ M - L – XL - XXL.   

 Να θέξεη εηδηθή αδηάβξνρε ελίζρπζε ,από θηικ 
πνιπαηζπιελίνπ θαη non-woven βηζθόδε ,από ην ζώξαθα έωο 

θάηω θαη ζηα καλίθηα από ηηο καλζέηεο κέρξη ηνπο αγθώλεο. 
 Να θιείλεη πίζω θαη λα θαιύπηεη ηελ πιάηε ζε ζρήκα 

θαθέινπ. 

 Τν κήθνο ηεο κπινύδαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ κέζε 
ηεο θλήκεο. 

 Η κπινύδα λα κελ εκπνδίδεη ηελ αλαπλνή θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ 
ζώκαηνο. 

 Να είλαη δηπιωκέλε κε πξαθηηθό θαη εύθνιν ηξόπν γηα άζεπηε  
έλδπζεο. 

 Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε (M, L, XL,XXL) θαη ην 
ζύκβνιν λα είλαη νξαηό ρωξίο λα μεδηπιωζεί ε κπινύδα. 

 Η δώλε λα είλαη πηαζκέλε ζε ράξηηλε θάξηα.  
 Σπζθεπαζία κηθξνύ  κεγέζνπο γηα νηθνλνκία ρώξνπ. 

 Να θέξεη δηπιό ηξόπν θιεηζίκαηνο πίζω ζηνλ ιαηκό γηα 
κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη άλεζε. 

 Οη καλζέηεο λα είλαη καιαθέο. 
 Σε θάζε παθέην κπινύδαο , λα ππάξρνπλ 2 ρεηξνπεζέηεο  

5. Ύθαζια (πνάζζκμ).  
Βακβαθεξφ χθαζκα, ππναιιεξγηθφ θαη αληηζηαηηθφ, ρσξίο λα αθήλεη ίλεο, λα 

κελ θεγγίδεη, ρξψκαηνο πξάζηλν. 

6. Υεζνμονβζηά πεδία – ζιαηζζιυξ  απμζηεζνςιέκμξ  ιζαξ πνήζεςξ 

 Γενικές Προδιαγραφές : 



Ο  Υεζνμονβζηυξ Ιιαηζζιυξ ιζαξ πνήζδξ, εα πνέπεζ κα εκανιμκίγεηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ 

ημο Δονςπασημφ – Δθθδκζημφ Πνμηφπμο ΔΛΟΣ- ΔΝ 13795 1-2-3 πενί πεζνμονβζημφ 

ζιαηζζιμφ.                                  

Η ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία εα πνέπεζ κα δδθχκεζ ιε επίζδιμ έββναθμ ηδκ 

ζοιιυνθςζδ ηδξ ζημ Πνυηοπμ ηαζ κα επζζοκάπηεζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ηεζη 

έθεβπμο πμο μνίγμκηαζ απυ ημ Πνυηοπμ. 

Δπηπιένλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη : 

 Aπνξξνθεηηθφ, καιαθφ, λα θαιχπηεη ηνλ αζζελή θνληά ζην δέξκα ηνπ θαη λα 

παξέρεη εχινγε θπζηνινγηθή άλεζε γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ θπζηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη λα ηαμηλνκείηαη ζηε θαηεγνξία I αλάθιεμεο  

 ε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ε πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο λα είλαη θαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα θαη λα θέξεη εηθνλνγξάθεκα κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

παθέηνπ  

 Να θέξνπλ ζήκαλζε CE ζηε ζπζθεπαζία. 

 Να αλαγξάθεηαη ζε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία ιήμεο 

απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο 

 Να θέξεη ζήκαλζε εάλ πεξηέρεη ιάηεμ ε φρη.  

 Η ζπζθεπαζία ησλ παθέησλ λα είλαη κία θαη ην θάιπκκα ηξαπεδηνχ ζηα 

παθέηα ηκαηηζκνχ λα πεξηιακβάλεη φια ηα άιια πιηθά, ψζηε αλνίγνληαο ην 

λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε. 

 Να είλαη απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεσο κε εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη 

εκεξνκελία ιήμεο απνζηείξσζεο. 

  

 

ΠΑΚΔΣΟ  ΙΜΑΣΙΜΟΤ  ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡ/ΚΗ     
Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο. 

Σν παθέην λα πεξηιακβάλεη: 

 Έλα θάιπκκα ηξαπεδηνχ Mayo, δηαζηάζεσλ 80cm x 145cm πεξίπνπ  

 Γχν απηνθφιιεηα ζεληφληα, δηαζηάζεσλ 100cm x 75cm πεξίπνπ. 

 Έλα απηνθφιιεην ζεληφλη, δηαζηάζεσλ 180cm x 180cm πεξίπνπ. 

 Έλα απηνθφιιεην ζεληφλη, δηαζηάζεσλ 250cm x 150cm πεξίπνπ. 

 Μία απηνθφιιεηε ηαηλία γηα ηελ ζηεξέσζε θαισδίσλ-ζσιήλσλ δηαζεξκίαο – 

αλαξξφθεζεο. 

 Όιν ην παθέην λα είλαη ηπιηγκέλν κε έλα κεγάιν αδηάβξνρν ζεληφλη, πνπ λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θάιπκκα ηξαπεδηνχ, δηαζηάζεσλ 190cm x 140cm πεξίπνπ, 

αδηάβξνρν απνξξνθεηηθφ κε αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε θαη δψλε απφ χθαζκα  

Non Woven ζην κέζν. 

 2 ρεηξνπεηζέηεο  30*40cm. 

 

 ΠΑΚΔΣΟ  ΙΜΑΣΙΜΟΤ  ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ     
   Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο. 

   Σν παθέην λα πεξηιακβάλεη: 

 Απμζηεζνςιέκμ ζεκηυκζ ιζαξ πνήζδξ βζα ηδκ πθήνδ ηάθορδ ημο αζεεκμφξ 

ζοκμθζηχκ δζαζηάζεςκ 250x330 εη. πενίπμο. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αδηάβξνρν πιηθφ non-woven 

 Να θέξεη ελζσκαησκέλε δηαρσξηζηηθή νζφλε πξνο ηνπο 

αλαηζζεζηνιφγνπο. 

 Να έρεη ηεηξάγσλν άλνηγκα ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ δηαζηάζεσλ 



27x35 εθ. πεξίπνπ κε απηνθφιιεηα φξηα, αδηάβξνρε ελίζρπζε 

πεξηκεηξηθά, ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ & 

πιεπξηθέο πξνεθηάζεηο θάιπςεο ρεξηψλ. 

 1 Κάθοιια ηναπεγζμφ απυ αδζάανμπμ οθζηυ non-woven δζαζηάζεςκ  

110cmx230cm πενίπμο ιε ακηζμθζζεδηζηή εκίζποζδ ηαζ γχκδ απυ φθαζια  

Non Woven ζημ ιέζμ. 

 4 Υεζνμονβζηά μευκζα 75εη x 90εη αοημηυθθδηα πενίπμο 

 1 Κάθοιια ηναπεγζμφ Mayo 80*145εη. 

 2  πεζνμπεηζέηεξ 30*40cm 

 1  ζάημ ναιιάηςκ αοημηυθθδημ. 

 

 

ΠΑΚΕΣΟ   ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΙΑ 
 Πλιρεσ ςετ λαπαροτομίασ-λαπαροςκόπθςθσ μ.χ. αποςτειρωμζνο αποτελοφμενο 

από:                                                                                                                                                                                                          
1 κάλυμμα λαπαροτομίασ-λαπαροςκόπθςθσ 265x330cm με αυτοκόλλθτο 
άνοιγμα 30x35cm και τζςςερισ κικεσ 39x45cm.                                                                                                                                                                                                                                                    
1 κάλυμμα τραπεηιοφ εργαλείων 140x190cm.                                                                                                                                                                      
2 πετςζτεσ απορροφθτικζσ 30x40cm. 

1 κάλυμμα τραπεηιοφ Mayo ενιςχυμζνο & αδιάβροχο 85x140cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 αυτοκόλλθτθ ταινία 9x35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 ταινία βζλκρο 2,5x17cm.  

 

ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΑ  ΠΑΚΔΣΑ 

         Να ηεξνχλ ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο 

ρξήζεσο. 
Α). Παηέημ άηνςκ  

      Σμ παηέημ κα πενζέπεζ:                                                                                                                                                                                                                                                                

1 εμσηεξηθφ πεξίβιεκα/θάιπκκα ηξαπεδηνχ αδηάβξνρν κε αληηνιηζζεηηθή 

ελίζρπζε θαη δψλε απφ χθαζκα  Non Woven ζην κέζν 230cm*130cm πεξίπνπ, 1 

θάιπκκα ηξαπεδηνχ Mayo 85x140cm, 1 ζάθν ξακκάησλ, 1 θάιηζα αδηάβξνρε 

23*122cm, 1 πιαζηηθφ θάιπκκα U 150*210cm,  1 θάιπκκα άθξσλ 220x300cm 

κε ειαζηηθή νπή 6,5cm.                                                                                                                                                                                      

Β). Παηέημ ζζπίμο  

     Σμ παηέημ κα πενζέπεζ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 εμσηεξηθφ πεξίβιεκα/θάιπκκα ηξαπεδηνχ αδηάβξνρν κε αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε 

θαη δψλε απφ χθαζκα  Non Woven ζην κέζν 230cm*130cm πεξίπνπ, 1 θάιπκκα 

ηξαπεδηνχ Mayo εληζρπκέλν & αδηάβξνρν 85x140cm,1 ζάθν ξακκάησλ, 4 ηεηξάγσλα 

απηνθφιιεηα 75εθ x 90εθ, 1 θάιηζα αδηάβξνρε 23*122cm, 1 βαζηθφ θάιπκκα U 

195*250cm, 1 πιαζηηθφ θάιπκκα U 150*210cm.                                                                                     

        Παηέημ ανενμζηυπδζδξ   

    Το πακέτο να περιέχει: 
 Έλα ζεληφλη πνπ λα θαιχπηεη πιήξσο ηνλ αζζελή, ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 

300cm x 230cm ηνπιάρηζηνλ, πνπ λα θέξεη ελζσκαησκέλα 

          α) ζαθνχια ζπιινγήο πγξψλ κε 2 ζηφκηα παξνρέηεπζεο θαη    

           έιαζκα γηα λα κέλεη  ε ζαθνχια αλνηρηή  

          α) ππνδνρέο ζπγθξάηεζεο ησλ θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ,  

          β) ειαζηηθφ, ζθηρηφ, δαθηχιην γηα ηελ έμνδν θαη απνκφλσζε    



          ηνπ θ. άθξνπ. 

 Να είλαη δηπισκέλν έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ άζεπηε, γξήγνξε θαη 

εχθνιε εθαξκνγή. 

 Κάιπκκα ηξαπεδηνχ εξγαιείσλ 130εθ x 230εθ πεξίπνπ αδηάβξνρν κε 

αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε θαη δψλε απφ χθαζκα  Non Woven ζην κέζν. 

 Κάιπκκα ηξαπεδηνχ Mayo 80*145cm. 

 Υεηξνπξγηθφ ζεληφλη  150εθ * 180 εθ  

 4 Απηνθφιιεηεο  ηαηλίεο 

 1 θάιηζα αδηάβξνρε 23*122cm 

 2  ρεηξνπεηζέηεο 30*40cm. 

 1 ζάθν ξακκάησλ 

 

 Γ). Κμονηίκα ηάεεηδξ απμιυκςζδξ ζζπίμο   

    Σμ παηέημ κα πενζέπεζ:  

             Κνπξηίλα θάζεηεο απνκφλσζεο, απφ δηαθαλέο πνιπαηζπιέλην, 

αθηηλνδηαπεξαηή, κε αληηζηαηηθή, αληηζακβσηηθή ζπκπεξηθνξά, δηαζηάζεσο  

320x252εθ., κε ελζσκαησκέλν ηεκλφκελν ακηζιζηνμαζαηυ ζςδμθυνμ μευκζμ απφ 

πνιπεζηέξα δηαζηάζεσο 70x32εθ θαη ζαθνχια ζπιινγήο πγξψλ κε ζηφκην εμφδνπ. 

Να δηαζέηεη 2 ζήθεο γηα ηελ δηαζεξκία θαη αλαξξφθεζε θαη 2 ζπζηήκαηα 

ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ θαη απηνθφιιεην ζηελ άλσ πιεπξά γηα 

ζπγθξάηεζε.  

                                                                                                                                                                

Δ). Κάθοιια πεζνυξ  

   Σμ παηέημ κα πενζέπεζ:                                                                                                                                                                                                                           
1 εμσηεξηθφ πεξίβιεκα/θάιπκκα ηξαπεδηνχ αδηάβξνρν κε αληηνιηζζεηηθή 

ελίζρπζε θαη δψλε απφ χθαζκα  Non Woven ζην κέζν 200cmx150cm πεξίπνπ, 1 

θάιπκκα ηξαπεδηνχ Mayo 80*145cm, 1 θάιπκκα, κε αληηκηθξνβηαθή 

απνξξνθεηηθή ελίζρπζε, πιεπξηθέο πξνεθηάζεηο θάιπςεο ρεξηψλ, ζηεξίγκαηα 

ζσιήλσλ αλαξξφθεζεο θαη δηαζεξκίαο & ειαζηηθή νπή εληζρπκέλε θαη 

απηνθφιιεηε πεξηκεηξηθά.   

                                                                                                                                                                                                                                               

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ                                                                                                                                                                                                                                       
Α). Παηέημ ηοζηεμζηυπδζδξ  

      Σμ παηέημ κα πενζέπεζ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ 130*190cm αδηάβξνρν & εληζρπκέλν θαη δψλε απφ χθαζκα  

Non Woven ζην κέζν, 1 θάιπκκα ζρήκαηνο Σ κε νπή θαη πιέγκα δηήζεζεο 

160*230cm, 2 πνδνλάξηα ιίζνπ, πεηζέηεο ρεηξφο.                                                                                                                                        

Β). Γζμονδενζηυ παηέημ  TUR 

     Σμ παηέημ κα πενζέπεζ:  

 Έλα ζεληφλη πνπ λα θαιχπηεη πιήξσο ηνλ αζζελή ζε ζέζε ιηζνηνκήο κε 

ελζσκαησκέλα πνδνλάξηα.  

 Γεληθέο δηαζηάζεηο 310cm* 260cm. 

 Να θέξεη ελζσκαησκέλε ζαθνχια ζπιινγήο πγξψλ, κε θίιηξν ζπιινγήο ησλ 

ηζηνηεκαρίσλ, κεηαιιηθφ έιαζκα γηα λα παξακέλεη αλνηρηή θαζψο θαη 

ζχζηεκα παξνρέηεπζεο ησλ πγξψλ. 

 Σν ζεληφλη λα έρεη ζηξνγγπιή νπή ζηελ ππεξεβηθή πεξηνρή γηα εχθνιε θαη 

άζεπηε εηζαγσγή θαζεηήξα. 

 Να θέξεη  ειαζηηθφ δάθηπιν ( ρσξίο ιάηεμ ) γηα ηελ ςειάθεζε ηνπ 

πξνζηάηε. 

 ηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ λα θέξεη νπή ρσξίο θφιια. 



 Να έρεη απηνθφιιεηε πεξηνρή ζηελ θνηιηαθή ρψξα γηα θαιχηεξε ζπγθξάηεζε 

πάλσ ζηνλ αζζελή. 

 ηεξίγκαηα ζσιήλσλ & θαισδίσλ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ  ΠΑΚΔΣΑ                                                                                                                                                                                                                                     

Α). Οθεαθιμθμβζηυ ηάθοιια   

      Σμ παηέημ κα πενζέπεζ:                                                                                                                                                                                                                                                
1 θάιπκκα κε αεξνδηαπεξαηφ θαη πγξναπσζεηηθφ πιηθφ, κε ελζσκαησκέλν 

νζψλην δηαηνκήο ρσξίο νπή, δχν ζάθνπο πεξηζπιινγήο πγξψλ θαη έιαζκα 

κνξθνπνίεζε γηα ηελ απνθπγή απφθξαμεο ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ 140*190cm.                                                                                                                                                                                

Ω.Ρ.Λ.  ΠΑΚΔΣΑ                                                                                                                                                                                                                                                    

Α). Παηέημ Ω.Ρ.Λ.  

      Σμ παηέημ κα πενζέπεζ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1 θάιπκκα απηνθφιιεην 195*280cm κε απνξξνθεηηθή, αληηκηθξνβηαθή ελίζρπζε 

& ζηεξίγκαηα ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ. 

1 θάιπκκα θεθαιήο απηνθφιιεην 110*80cm. 

1 εμσηεξηθφ-πεξίβιεκα θαιπκκα ηξαπεδηνχ 200*130cm. 

1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ Mayo. 

7. εη ηάθορδξ πεζνμονβζηήξ ηνάπεγαξ ηαζ θμνείμο ιεηαθμνάξ 

αζεεκμφξ.  
Να απνηειείηαη: απφ 1 αδηάβξνρν θάιπκκα κε απνξξνθεηηθή επίζηξσζε 

ηθαλνχ κεγέζνπο γηα πιήξε θάιπςε ηεο ρεηξνπξγηθή ηξάπεδαο θαη ηνπ 

θνξείνπ, 1 ππνζέληνλν κεηαθνξάο ηνπ αζζελνχο κε αληνρέο θαηάιιειεο γηα 

κεηαθνξά απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, δεχγνο επηθαιπκκάησλ πιεπξηθψλ 

πξνεθηάζεσλ ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο θαη ηκάληεο πξφζδεζεο θαη ζπγθξάηεζεο 

άλσ άθξσλ ζηηο πξνεθηάζεηο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο. 

8. Σεηνάβςκα – πεζνμονβζηά πεδία ιζαξ πνήζδξ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ.                                                                                                                                       

Αδηάβξνρα, απνζηεηξσκέλα κηαο ρξήζεσο 2 ή 3 ζηξσκάησλ κε εμαηξεηηθή 

αληνρή ζην ζρίζηκν θαη ζηελ ηξηβή κε νπή  ή ρσξίο νπή  & κε 

απηνθφιιεην ζηηο άθξεο γηα ζπγθξάηεζε (φισλ ησλ δηαζηάζεσλ).  

9. Ιζμεενιζηά πεδία 
Ιζνζεξκηθά πεδία ηξηψλ επηπέδσλ απφ αινπκίλην άξηζηεο πνηφηεηαο, γηα 

πξνζηαζία απφ ππνζεξκία, απφ κνλσηηθφ πιηθφ κε-αγψγηκν, αληηζηαηηθφ 

θαη αθηηλνδηαπεξαηφ, ηξηψλ ζηξσκάησλ (Βακβαθεξφ non 

woven/Αινπκίλην/Πιαζηηθφ) γηα ζπγθξάηεζε ηεο απψιεηαο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο κέρξη 85% θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη ηελ αλάλεςε, λα δηαζέηεη ιαηκφθνςε γηα 

θαιχηεξε εθαξκνγή. Γηαζηάζεσλ: 120cmx120cm & 210cmx120cm. 

10. άημξ-ηάθοιια ηναπεγζμφ Mayo.                                                                                                                                                                                                
Απνζηεηξσκέλνο κηαο ρξήζεσο ,αδηάβξνρνο, απφ πςειήο ππθλφηεηαο 

πνιπαηζπιέλην, κεγάιεο αληνρήο ζην ζρίζηκν, κε απνξξνθεηηθή & 

αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε, 80cm*145cm.  

11. Κάθοιια βζα  εκδμζημπζηέξ  ηάιενεξ.  
     Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ δηαθαλέο πιηθφ, 

δηπισκέλν ηειεζθνπηθά ψζηε λα επηηξέπεη ηελ             άζεπηε εθαξκνγή ηνπ, 

13*250cm, λα έρεη ζην άθξν ελζσκαησκέλε απηνθφιιεηε ηαηλία θαη θαιή 

εθαξκνγή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ γχξσ απφ ηελ θάκεξα, λα είλαη θαηάιιειν 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θάκεξαο θαη ελδνζθνπίσλ θαη κε δπλαηφηεηα αιιαγήο 



ελδνζθνπίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ε 

ζηεηξφηεηα ηνπ πεδίνπ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε δηάηξεηε άθξε. 

12. Δκζαίμ ηάθοιια πθήνμοξ ηάθορδξ C-ARM                                                                                                                                                                                    
Καιπκκα αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ C-ARM, απνζηεηξσκέλν κηαο 

ρξήζεσο απνηεινχκελν απφ δχν δηαθαλή πιαζηηθά ζηξνγγπιά θαιχκκαηα 

γηα ηελ θάιπςε βάζεο θαη θεθαιήο θαη έλα δηαθαλέο πιαζηηθφ θεληξηθφ 

θάιπκκα κε εηδηθά θιηπ γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ ηφμνπ θαη ηελ εχθνιε 

ηνπνζέηεζή ηνπ, δηαζηάζεσο 152*267cm.  

13. Θήηδ ενβαθείςκ (δζαεενιίαξ – ακαννυθδζδξ).  
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθφ, αδηάβξνρν δηαθαλέο πιηθφ 1-2-3 

ζεθψλ (35*40cm) θαη απηνθφιιεηε ηαηλία ζηεξέσζε. 

Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεσο. 

14. Γάκηζα πεζνμονβζηά , απμζηεζνςιέκα, οπμαθθενβζηά ηαζ μνεμπεδζηά : 
N*6,5 - Ν*7 - Ν*7,5 - Ν*8 - Ν*8,5.   

Γάληηα ρεηξνπξγηθά απνζηεηξσκέλα, απφ 100% θπζηθφ ιάηεμ, κε ή ρσξίο 

πνχδξα, κε ξεβέξ γηα ζσζηή ζπγθξάηεζε θαη ζχζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ηελ 

αλαδίπισζε, αλαηνκηθνχ ζρήκαηνο. 

Γηα νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο, απνζηεηξσκέλα κε ή ρσξίο πνχδξα απφ 100% 

θπζηθφ ιάηεμ, πνιπκεξέο εζσηεξηθφ επίζηξσκα γηα εχθνιε εηζαγσγή ηνπ 

γαληηνχ είηε κε ζηεγλά είηε κε βξεγκέλα ρέξηα, ξεβέξ γηα ζσζηή ζπγθξάηεζε 

θαη ζχζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ηελ αλαδίπισζή ηνπ.  

15. Γάκηζα ιζαξ πνήζεςξ εθαζηζηά, ιδ απμζηεζνςιέκα : Small - Medium – 

Large.  
Γάληηα εμεηαζηηθά ιάηεμ, κε απνζηεηξσκέλα, κε πνχδξα, κε ειάρηζην κήθνο 

γαληηνχ 250mm (S-M-L-XL). 

16. ημφθζεξ  πεζνμονβείμο ιζαξ πνήζεςξ ( ιε θάζηζπμ ή ημνδυκζα ).  
θνχθηεο  ρεηξνπξγείνπ κηαο ρξήζεσο αλδξψλ – γπλαηθψλ κε ιάζηηρν ή 

θνξδφλη, απφ χθαζκα non woven, δηάηξεηα, απφ ππναιιεξγηθφ πιηθφ, θηιηθά 

πξνο ην δέξκα, αλζεθηηθέο ζην ζθίζηκν, λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή θνξδέια γηα 

ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ηδξψηα  θαη ζπζθεπαζκέλεο ζε θνπηί dispenser. 

17. Μάζηεξ πεζνμονβείμο ιζαξ πνήζεςξ.    
 Μάζθεο ρεηξνπξγείνπ εληζρπκέλεο, ηξηψλ ζηξσκάησλ, κε ιάζηηρν ή θνξδφλη, 

άνζκεο, κε επηξξήλεην έιαζκα ζε φιν ην κήθνο ηεο κάζθαο γηα ζσζηή 

εθαξκνγή κε ή ρσξίο πξνζηαηεπηηθφ νζψλεην καηηψλ, λα είλαη αδηάβξνρεο θαη 

δηαπεξαηέο απφ ηνλ αέξα, κε ηξηπιφ θίιηξν πςειήο ηθαλφηεηαο. 

 Φεζνμονβζηέξ Μάζηεξ εκανιμκζζιέκεξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο Πνμηύπμο ΕΝ 
14683, Καηδβμνίαξ II, δεηέξ , επίπεδεξ ιε πζέηα,  ιε ημνδόκζα ή ηαζ ιε 
θαζηζπάηζα , θζθζηέξ  ιε ημ δένια.  

 Φεζνμονβζηέξ Μάζηεξ εκανιμκζζιέκεξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο Πνμηύπμο ΕΝ 
14683, Καηδβμνίαξ II ιε Πνμζηαηεοηζηό Πνμζώπμο , δζάθακμ , ιδ 
ακηακαηθαζηζηό ηαζ ακηζεαιαςηζηό.  

 Φεζνμονβζηέξ Μάζηεξ , εκανιμκζζιέκεξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο Εονςπασημύ 
Πνμηύπμο ΕΝ 14683, Καηδβμνίαξ IIR, ακεεηηζηέξ ζηζξ εηηζκάλεζξ οβνώκ 
(πζηζζθίζιαηα) , 4 ζηνςιάηςκ, επίπεδεξ ιε πζέηα, ιε ημνδόκζα ηαζ θζθζηέξ 
ιε ημ δένια. Να ακαβνάθεηαζ ζηδ ζοζηεοαζία όηζ είκαζ ακεεηηζηέξ ζηα 
πζηζζθίζιαηα, όπςξ μνίγεζ ημ Πνόηοπμ.  

18. Βμφνηζεξ πεζνμονβείμο ιζαξ πνήζεςξ βζα ηα πένζα.                                                                                                                                                                                       

Να θέξνπλ ζθνπγγάξη εκπνηηζκέλν κε ρισξεμηδίλε ή ηψδην απφ ηελ κία 

πιεπξά, καιαθέο κε λάπινλ νδνληψζεηο απφ ηελ άιιε θαη μέζηξν 



θαζαξηζκνχ λπρηψλ. Η εηαηξία λα παξέρεη κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο 

ηνίρνπ.                         

19. Αζιμζηαηζηή – εθαζηζηή ηαζκία Esmark, ζζπαζιζηήξ πενίδεζδξ, ιζαξ 

πνήζδξ.  

20. Πνμζηαηεοηζηυ βαθάηηςια δένιαημξ.                                                                                                                                                                                                    
Να ιεηηνπξγεί ζαλ αφξαην γάληη, λα εκπνδίδεη ηελ δηείζδπζε 

κηθξννξγαληζκψλ θαη λα πξνθπιάζζεη ην δέξκα απφ εξεζηζκνχο θαη 

αιιεξγίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επίδξαζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ & 

εξεζηζηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Να απνξξνθάηαη γξήγνξα ρσξίο λα αθήλεη 

ίρλε ιηπαξφηεηαο ζην δέξκα, λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θπζηθήο δηαπλνήο, λα κελ επεξεάδεηαη απφ ην ελδηάκεζν πιχζηκν ηνπ 

δέξκαηνο θαη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ γηα 6 ψξεο. 

21.  Ακηαθθαηηζηέξ θεπίδεξ γηα ειεθηξηθή μπξηζηηθή κεραλή ( 

REMINGTON Model 9604 ) κηαο ρξήζεσο γηα ηελ πξνεγρεηξεηηθή 

αθαίξεζε ηνπ ηξηρσηνχ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ.  

22. Ακηζιζηνμαζαημί ηάπδηεξ.  
Αληηκηθξνβηαθφο ηάπεηαο ρεηξνπξγείνπ πνπ λα δηαζέηεη 30-40 δηαδνρηθά 

αξηζκεκέλα θχιια  πνιπαηζπιελίνπ κπιε ρξψκαηνο δηαζηάζεσλ45*115-

120cm, πεξηνξηζκέλνπ πάρνπο πνπ λα αθαηξνχληαη έλα πξνο έλα κε ηε 

βνήζεηα εηδηθά ζρεκαηηζκέλεο ισξίδαο θαηά πιάηνπο ηνπ θχιινπ. 

23. Γμπεία ζοθθμβήξ ιμθοζιαηζηχκ απμννζιάηςκ ιεβάθα & ιζηνά.  

24. Πμδμκάνζα ιζαξ πνήζεςξ. 
Αλζεθηηθά, απφ πιηθφ non woven, λα κελ νιηζζαίλνπλ θαη λα έρνπλ 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε φια ηα λνχκεξα ππνδεκάησλ.  

25. Κοηία ζοθθμβήξ αεθμκχκ. 

26. Σεικυιεκμ πεζνμονβζηυ μευκζμ  
Καηαζθεπαζκέλν από δηάθαλν πνιπαηζπιέλην. 

Να είλαη επηζηξωκέλα κε ππναιιεξγηθή θόιια. 

Να έρνπλ αληηζηαηηθή, αληηζακβωηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Να είλαη αθηηλνδηαπεξαηά. 

Σε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

απνζήθεπζεο ηνπ πξνϊόληνο. 

Να θέξεη ζήκαλζε CE.  

Να δηαηίζεηαη ζηηο εμήο δηαζηάζεηο: 

* Απηνθόιιεηε ηεκλόκελε επηθάλεηα 35 x 35εθ. 

* Απηνθόιιεηε ηεκλόκελε επηθάλεηα 60 x 45εθ. 

* Απηνθόιιεηε ηεκλόκελε επηθάλεηα 60 x 85εθ. 

 

27. Ακηζιζηνμαζαηυ ηεικυιεκμ πεζνμονβζηυ μευκζμ 
Σεκλφκελα ρεηξνπξγηθά νζφληα απφ πνιπεζηέξα. Να θέξνπλ ησδνθφξν 

αληηκηθξνβηαθή νπζία ελζσκαησκέλε ζηελ ππναιιαεξγηθή θφιια θαζ’φιε 

ηελ επηθάλεηά ηνπο. Να επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. Να έρνπλ 

ρακειή κλήκε επαλαθνξάο ζην ηέλησκα. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία αινπκηλίνπ γηα πξνζηαζία ηεο ησδνθφξνπ νπζίαο απφ ην θψο. Να 

θαηαηεζνχλ θιηληθέο κειέηεο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αληηκηθξνβηαθε δξάζε 

ηνπ πξντφληνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν ρξήζεο ηνπ επί πνηλή απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. Να είλαη απνζηεηξσκέλα κε γ΄ αθηηλνβνιία. Να θαηαηεζεί 

δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ νίθνπ (CE) πνπ λα πηζηνπνηεί φηη είλαη 

ηαμηλνκεκέλα σο Ιαηξνηερλνινγηθά Βνεζήκαηα Καηεγνξίαο ΙΙΙ (σο 

ζπλδπαζκφο θαξκάθνπ + Ιαηξνηερλνινγηθνχ Βνεζήκαηνο).  



Να δηαηίζεηαη ζηηο εμήο δηαζηάζεηο: 

* 15 x 20εθ κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 10 x 20εθ. 

* 44 x 35εθ κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 34 x 35εθ. 

* 66 x 60εθ κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 55 x 60εθ. 

* 66 x 45εθ κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 56 x 45εθ. 

* 66 x 85εθ κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 56 x 85εθ. 

        

28. Λεοημπθάζη ( ηυηηζκμ – άζπνμ )  δζαζηάζεςκ 5cm θαη 10cm.  

29. Αοημηυθδηα επζεέιαηα δζαθακή ηαζ ιδ 

Α. Σναοιάηςκ 

    Απηνθφιιεηα, απνζηεηξσκέλα, κεηεγρεηξεηηθά επηζέκαηα απφ κε 

πθαζκέλν πιηθφ (nonwoven). 

    Γηαζέηεη ζην θέληξν ηνπ επηζέκαηνο αληηθνιιεηηθή γάδα 

απφ non woven πιηθφ. 

    Δίλαη απνζηεηξσκέλα κε αηζπιελνμείδην «ΔΟ», είλαη δηαπεξαηά ζηνπο 

πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα θαη παξέρνπλ    κεγάιε θαη γξήγνξε 

απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα εθθξίζεσλ. 

   Τπναιιεξγηθα, θηιηθά πξνο ην δέξκα 

    Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί. 

    Να δηαηίζεηαη ζε  δηαζηάζεηο 5*7,5cm – 10*8cm - 15*8cm  – 10*20cm 

– 10*25cm - 10*30cm- 10*35cm. 

Β. Φθεαμηαεεηήνςκ - ηεκηνζηχκ θθεαζηχκ ηαεεηήνςκ 

     α).  Γηαθαλή απνζηεηξσκέλα επηζέκαηα θάιπςεο θιεβνθαζεηήξσλ. Να 

είλαη ζπλδπαζκφο καιαθήο πθαζκάηηλεο απηνθφιιεηεο ηαηλίαο θαη 

δηάθαλνπο θηικ. Με εγθνπή θαη 2 έμηξα 

απηνθφιιεηεο πθαζκάηηλεο ηαηλίεο. Με ράξηηλν πεξηζψξην πεξηκεηξηθά 

ηνπ θηικ γηα εχθνιε θαη γξήγνξε εθαξκνγή κε δηάζηαζε 8Υ9cm. 

     α).  Απνζηεηξσκέλν επίζεκα απφ δηάθαλν απηνθφιιεην θηικ 

πνιπνπξεζάλεο δηαπεξαηφ ζηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο, κε ππναιιεξγηθή 

αθξπιηθή θφιια. Με ράξηηλν πεξηζψξην (θνξλίδα) θαζ’ φιε ηελ πεξίκεηξν 

ηνπ θηικ, ρσξίο λα θνιιά ζηα γάληηα, κε εγθνπή θαη εηηθέηα αλαγξαθήο 

ζηνηρείσλ θαη δηαζηάζεσλ: 6 x 7 εθ & 10 x 12 εθ. 

     β)  Γηαθαλή απνζηεηξσκέλα επηζέκαηα θάιπςεο θαζεηήξσλ (θεληξηθψλ 

– επηζθιεξηδίσλ) απφ θηικ πνιπνπξεζάλεο. Με ράξηηλν πεξηζψξην 

πεξηκεηξηθά ηνπ θηικ γηα εχθνιε θαη γξήγνξε εθαξκνγή. Με 

απηνθφιιεηε εηηθέηα αλαγξαθήο ζηνηρείσλ. Να δηαηίζεηαη ζηηο εμήο 

δηαζηάζεηο: 

   10 x 12cm, 10 x 25cm, 15 x 20cm. 

     δ). Αληηκηθξνβηαθφ δηαθαλέο απηνθφιιεην επίζεκα ζηήξημεο 

θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ. Να είλαη ζπλδπαζκφο δηαθαλνχο θηικ 

θαη απηνθφιιεηεο πθαζκάηηλεο ηαηλίαο, λα θέξεη ελζσκαησκέλε γέιε 

εκπνηηζκέλε ρισξεμηδίλεο, δηαζηάζεσο 8,5 x 11,5cm. 

 

 Αοημηυθθδημξ, οπμαθθενβζηυξ, διζεθαζηζηυξ θμνέαξ βάγαξ ( 

δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ ).  

30. Ξφθζκα βθςζζμπίεζηνα ιζαξ πνήζεςξ.  

31. Νεθνμεζδή ιζαξ πνήζεςξ.  

32. Γζάθοια  βθμοηαναθδεΰδδξ 5θίηνα/14διενχκ & απμθοιακηζηυ – 

ζπμνμηηυκμ εκδμζημπζηχκ ενβαθείςκ.  



33. Σαζκία – Γείηηδξ αηιμφ.      
     Η ηαηλία λα ελαξκνλίδεηαη κε ηα Δπξσπατθά ηάληαξηο EN 867.1 πνπ 

αθνξνχλ “δείθηεο δηαδηθαζίαο” θαηεγνξία 1. 

     Να θέξεη ρεκηθφ δείθηε ηππσκέλν δηαγψληα, πνπ ζα αιιάδεη επθξηλψο ρξψκα 

θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζηείξσζεο. 

     Να κελ αθήλεη ππνιείκκαηα θφιιαο ζην ιηλφ ηκαηηζκφ. 

     Σν ραξηί θαηαζθεπήο λα είλαη θξέπ, γηα λα κελ μεθνιιά θαηά ηελ θάζε ηνπ 

θελνχ ζηε δηάγλσζε ηνπ παθέηνπ. 

          Να μεηπιίγεηαη εχθνια απφ ηνλ ξφιν, ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα θφιιαο. 

          Να είλαη ηππσκέλε ε εκεξνκελία ιήμεο απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο ζην 

εζσηεξηθφ θάζε ξφινπ. 

     Κάζε ξφινο λα είλαη ζπζθεπαζκέλνο μερσξηζηά γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία. 

     Να αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά ην πιάηνο θαη ην κήθνο ηεο ηαηλίαο αλά ξφιν. 

     Κάζε ξφινο λα θέξεη ηππσκέλα: 

          Σελ έλδεημε γηα ηελ κέζνδν απνζηείξσζεο πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

          Σν φλνκα ηνπ πξντφληνο θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή 

34.  Γείηηδξ αηιμφ.  
Α. Υεκηθφο δείθηεο αηκνχ. 

          Οινθιεξσκέλνη ρεκηθνί δείθηεο απνζηείξσζεο θαηεγνξία 5 ζχκθσλα κε ην 

ΔΝ ISO 11140-1 γηα ηνλ έιεγρν παθέησλ.    Να έρνπλ θαηαζθεπή κεηαθηλνχκελεο 

ρεκηθήο κειάλεο, έηζη ψζηε λα αληηδξνχλ ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

(ζεξκνθξαζία – ρξφλν – αηκφ) ηεο απνζηείξσζεο γηα πξνγξάκκαηα ζεξκνθξαζίαο 

118°C έσο θαη 138°C. Να είλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε ζαθνχια αινπκηλίνπ γηα 

πξνζηαζία απφ ην ειηαθφ θσο θαη ηελ πγξαζία. Να θαηαηίζεηαη θπιιάδην νδεγηψλ & 

πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην ΔΝ ISO 11140-1 επί πνηλή απφξξηςεο. 

      Β. Βηνινγηθφο Γείθηεο Διέγρνπ Απνζηείξσζεο Αηκνχ 60min. 

Σν χζηεκα Βηνινγηθνχ Διέγρνπ Απνζηείξσζεο Σαρείαο Δξκελείαο  κε 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα εληφο 60min                     (1 ψξαο), λα δίλεη ζην 

ηκήκα Κεληξηθήο Απνζηείξσζεο ηελ δπλαηφηεηα λα πηζηνπνηεί ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο αηκνχ θαη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα 

αληηθείκελα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξηίνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, αζθαιή θαη 

έηνηκα γηα ρξήζε κέζα ζηνλ ειάρηζην ρξφλν ηεο (1) ψξαο κε κέγηζηε 

αμηνπηζηία. 

Με αμηφπηζηα απνηειέζκαηα εληφο 60 ιεπηψλ, θάζε θνξηίν κπνξεί λα 

ειεγρζεί θαη λα παξακείλεη ζην ηκήκα απνζηείξσζεο κέρξη λα είλαη δηαζέζηκα 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ βηνινγηθνχ δείθηε θαη θαηφπηλ λα δνζεί γηα ρξήζε. Ο 

βηνινγηθφο δείθηεο  πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα θχθινπο απνζηείξσζεο 

132°C - 135°C ζε θιίβαλνπο πςεινχ θελνχ. 

35. Απμζηεζνςιέκδ – ειπμηζζιέκδ ααγεθζκμφπα βάγα : 10*10cm – 

10*30cm.  

36. φζηδια οπμηθεζδίμο – ζθαββζηζδζηήξ πανμπήξ (δζπθήξ & ηνζπθήξ 

νμήξ).  
Καζεηήξα αθηηλνζθηεξφ  δχν θαη ηξηψλ απιψλ απφ καιαθή ηαηξηθή 

πνιπνπξεζάλε κε ιεία επηθάλεηα πνπ λα κελ ηζαθίδεη θαηά ηελ ρξήζε. Να 

θέξεη αθηηλνζθηεξέο δηαβαζκίζεηο θαη δηαθφπηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο. Να 

πξνζθέξεηαη ζε δηάκεηξν 7Fr θαη κήθνο 20cm ή δηάκεηξν 7Fr θαη κήθνο 

30cm ή ζε δηάκεηξν 8,5Fr θαη κήθνο 20cm ή ζε δηακεηξν 8,5Fr θαη κήθνο 

30cm.Να πεξηέρεη βειφλα παξαθέληεζεο 18G, θιεβνθαζεηήξα 18G, 

ζπξκάηηλν νδεγφ ΄΄ J ΄΄, δηαζηνιέα, πψκαηα θαη πηεξχγηα ζπξξαθήο. 



37. Υεζνμονβζηά ιαπαζνάηζα - θάιεξ.  

Απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, κηαο ρξήζεσο, απφ αλνμείδσην 

αηζάιη, κε εκεξνκελία ιήμεσο θαη λα πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε 

10,11,15,20,21. 

38. Γζηηάηζα πενίδεζδξ ηναοιάηςκ ( υθςκ ηςκ ιεβεεχκ ).    

39. Ρυθμζ απμζηείνςζδξ ενβαθείςκ ,επίπεδμ & ηνζχκ δζαζηάζεςκ – ιε ή 

πςνίξ πζέηα  ( υθςκ ηςκ δζαζηάζεςκ ).  

40. Κάθοιια - πανηί ζοζηεοαζίαξ ζεη απμζηείνςζδξ (δζαθυνςκ 

δζαζηάζεςκ) WOVEN & NON WOVEN.  
           Να είλαη καιαθφ, λα ηπιίγεηαη εχθνια κε ρακειή κλήκε επαλαθνξάο κεηά 

ηελ απνζηείξσζε, βνεζψληαο ηελ άζεπηε ηερληθή. 

           Να είλαη πγξναπσζεηηθφ πςεινχ βαζκνχ φρη κφλν γηα λεξφ θαη αίκα αιιά 

θαη γηα ηελ ηζνπξνππιηθή αιθνφιε 90% γηα παξεκπφδηζε ηεο επηκφιπλζεο   

εκπνδίδνληαο ηελ δηείζδπζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

           Να κελ αθήλεη αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαηά ηελ ρξήζε. 

           Να δηαηίζεηαη ζε θχιια δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ζπζθεπαζίαο θνπηηνχ. 

45 x 45 

50 x 50 

60 x 60 

75 x 75 

90 x 90 

100 x 100 

120 x 120 

137 x 137 

 

41. Πμδζέξ κάτθςκ ιζαξ πνήζεςξ. 
Δμαηξεηηθά αλζεθηηθέο απφ 100% πνιπαηζπιέλην κε δψλε γηα λα δέλνπλ 

θαη λα εθαξκφδνληαη θαιχηεξα πάλσ ζην θνξκί. Να έρνπλ δηάζηαζε 120-

130εθ. χςνο θαη 60-80εθ. πιάηνο θαη λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο αλά 100 

ηεκάρηα. 

42. EYE CAUTERIES - Θερμοκαυτήρεσ μίασ χρήςεωσ.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Με μπαταρία, αποςτειρωμζνεσ για ειδικζσ χειρουργικζσ εφαρμογζσ όπωσ 
γυναικολογικζσ, ΩΡΛ, οφκαλμολογικζσ και γενικισ χειρουργικισ επεμβάςεισ με 
διακφμανςθ ζνταςθσ κζρμοκραςίασ από 704ºC ζωσ 1204 º  C.  

43. ΔΙΑΘΕΡΜΙΕ - Μαχαιρίδια/ηλεκτρόδια διαθερμίασ κοπήσ και αιμόςταςησ.  
ε ατομικι ςυςκευαςία με θμερομθνία λιξεωσ και με αποςπώμενο μαχαιρίδιο.                                                                                                                                                                                                                                                              
Με χρωματικζσ ενδείξεισ, μιασ χριςθσ με ςτακερι λεπίδα 3cm, αποςτειρωμζνα με 
χειρουργικι κικθ και πανάκι κακαριςμοφ, να διακζτει εφκαμπτο καλώδιο ζωσ 3 μζτρα, 
με δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε όλουσ τουσ τφπου διακερμίασ. 
ε ατομικι ςυςκευαςία  

44. Γεζχζεζξ δζαεενιίαξ  ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθχδζμ.  
Να είλαη κηαο ρξήζεσο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 

Να θέξεη απηνθφιιεην γηα λα επηθνιιάηαη ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο. 

Να έρεη επίζηξσζε ππναιιεξγηθήο αγψγηκεο θφιιαο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο 

πιάθαο. 

Σν θαιψδην λα είλαη απφ πιηθφ πνπ λα κελ ηζαθίδεη εχθνια θαη λα κελ πθίζηαηαη 

ξσγκέο θαηά ηελ αλαδίπισζή ηνπ. 

Σν άθξν ζχλδεζεο λα είλαη ζπκβαηφ κε φινπο ηνπο ηχπνπο δηαζεξκίαο. 

45. Φίλτρο διήθηςησ του ενδοπεριτοναϊκοφ καπνοφ ςτισ λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ. 



Φίλτρο διικθςθσ λαπαροςκοπικοφ καπνοφ για τισ λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ. Να 
κατακρατά κατακρατά >99,999% όλων των επικίνδυνων παραγώγων με διάμετρο ζωσ 
0,02μm που προζρχονται από οποιαδιποτε μορφι λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ 
διαδικαςίασ. Η ςφνκεςθ του φίλτρου να περιζχει ενεργό άνκρακα, βακτθριοφάγο MS2 
και το B. Diminuta.                                                                                                                                                                                                                                                              

46. Φίλτρο αποςτείρωςησ φδατοσ για την αποφυγή των ενδονοςοκομειακών λοιμώξεων.                                                                                                                                                                                                                                                            
Με διπλι μεμβράνθ supor 0.2μm, επικαλυμμζνο με βακτθριοςτατικό υλικό, διάρκειασ 
14 ι 31 θμερών, με ειδικό προςαρμογζα.  Να ςυνοδεφεται από κλινικζσ μελζτεσ και 
validation guide.                                                                                                                                                                            
  

47. Ονεμζηυπζα – μνεμζζβιμεζδμζηυπζα  ιζαξ πνήζεςξ.  
Οξζνζθφπην κήθνπο 130mm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 17mm & εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 21mm.  

Οξζνζθφπηνζηγκνεηδνζθφπην κήθνπο 250mm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 17mm 

& εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 21mm.  

48. Πνςηημζηυπζμ.  

Υεηξνπξγηθφ/εμεηαζηηθφ πξσθηνζθφπην, απηνθσηηδφκελν κηαο ρξήζεσο, 

επηηξέπεη ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ πξσθηηθψλ ηνηρσκάησλ, κήθνπο ζσιήλα 

65-90mm, κε ζηφκην εηδηθφ γηα βηνςίεο, ζεξαπείεο ζθιήξπλζεο ησλ 

αηκνξξντδσλ, εληνκέο ησλ ελδνπξσθηηθψλ αηκαησκάησλ 

49. εη ηζνζχκ ηάης άηνςκ, απμζηεζνςιέκα ιζαξ πνήζεςξ.  

50. Οθεαθιμθμβζηυ θεοημπθάζη δζαθακή, οπμαθθενβζηυ ιε εθαζηζηυηδηα.  

51. Οθεαθιμθμβζηά πεζνμονβζηά μεχκζα.  
A. Υεηξνπξγηθά νζψληα NEW LOW-LINT FABRIC απφ αδηαθαλέο κπιε 

SMS (VISEO). Απνζηεηξσκέλα ζε δηαζηάζεηο 102ρ122εθ. κε ζαθνπιά 

πεξηζπιινγήο πγξψλ (FCB), κε απηνθφιιεηε δηάθαλε νθηάγσλε πεξηνρή 

ράξαμεο νπήο ρεηξνπξγφ δηαζηάζεσλ 6εθ ρ 4εθ. 

B. Υεηξνπξγηθά νζψληα NEW LOW-LINT FABRIC απφ αδηαθαλέο κπιε 

SMS (VISEO). Απνζηεηξσκέλα ζε δηαζηάζεηο 140ρ157εθ., κε δηαθαλή 

απηνθφιιεηε νθηαγψλε πεξηνρή ράξαμεο νπήο απφ ην ρεηξνπξγφ 

δηαζηάζεσλ 6εθ ρ 6εθ., κε δπν ζαθνχιεο πεξηζπιινγήο πγξψλ (FCB), κε 

ζχζηεκα θαηεχζπλζεο πγξψλ πξνο ηνπο ζάθνπο πεξηζπιινγήο θαη κε 

κεηαιιηθφ έιαζκα ζηαζεξνπνίεζεο ξηλφο. 

52. Οθεαθιμθμβζηά ηαιπυκ – επζεέιαηα ηάθορδξ ιζαξ πνήζεςξ 

(απμζηεζνςιέκα).  

53. Οθεαθιμθμβζηά πεζνμονβζηά ηνζβςκζηά ζπμββίδζα απμζηεζνςιέκα ιε 

πθαζηζηή θααή. 

54. Ιλςδμεθαζηζηυ μθεαθιμθμβζηυ οθζηυ.  
Α. Ιμσδνειαζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ  Θεητθή Υνλδξντηίλε θαη 

Ταινπξνληθφ Νάηξην:  Να πεξηέρνπλ ζεητθή ρνλδξντηίλε 4% θαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ παινπξνληθνχ λαηξίνπ λα είλαη 1,7%.θαη λα έρνπλ 

Μνξηαθνχ Βάξνπο 1,7 εθαηνκκχξηα Daltons. Σν ph λα είλαη 7.2±0.4, ε 

νζκνκνξηαθφηεηα πεξίπνπ 315 mOsm/kg θαη ην ημψδεο 75.000 mPas κε 

απφθιηζε 35.000 mPas ζε ξπζκφ θαηάηκεζεο αλά 1 sec-1 (ζε 

ζεξκνθξαζία 25 C). Η πνζφηεηα θαηά ηεκάρην λα είλαη 1ml. 

Β. Ιμσδνειαζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ  ζεητθή Υνλδξντηίλε θαη 

Ταινπξνληθν Νάηξην :  Να πεξηέρνπλ ζεητθή ρνλδξντηίλε 4% θαη 

Μνξηαθνχ Βάξνπο 22.500 Daltons θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ παινπξνληθνχ 

λαηξίνπ λα είλαη 3% θαη Μνξηαθνχ Βάξνπο πάλσ απφ 500.000 Daltons. Σν 

ph λα είλαη 7,25±0,25, ε νζκνκνξηαθφηεηα πεξίπνπ 310 mOsm/kg θαη ην 



ημψδεο 40.000 mPas κε απφθιηζε 20.000 mPas ζε ξπζκφ θαηάηκεζεο αλά 

2 sec-1 (ζε ζεξκνθξαζία 25 C). Η πνζφηεηα θαηά ηεκάρην λα είλαη 0,75 

ml. 

55. Βεθυκα οδνμδζαπςνζζιμφ 27 GA. 

56. Βεθυκα πνμζείμο εαθάιμο.  

57. Βεθυκδ δζάκμζλδξ δαηνοσηχκ πυνςκ. 

58. Κάκμοθα οδνμδζαπςνζζιμφ 23 – 25 – 27g.  

59. Μαπαζνίδζα θαημηνορίαξ 15*. 
Μαραηξίδην 15 κνηξψλ  κηαο ρξήζεο κε ρεηξνιαβή απφ ηαηξηθφ ράιπβα γηα 

πιάγηα είζνδν ζηνλ πξφζζην ζάιακν βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ  

60. Μαπαζνίδζα θαημηνορίαξ 2,2 έςξ  3,2mm. 
Μαραηξίδην θαθνζξπςίαο κηαο ρξήζεο θεθακέλν, 2,2 ρηι., 2,4 ρηι., 2,75 

ρηι.,3,0 ρηι., 3,2 ρηι. Με άλσ θαη θάησ θνπηηθά ζεκεία , απφ ηαηξηθφ 

ράιπβα κε εηδηθφ ζρεδηαζκφ γηα νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο , εηδηθή 

επίζηξσζε θαηά ησλ αληαλαθιάζεσλ ηνπ κηθξνζθνπίνπ  θαη εηδηθή 

ζήκαλζε ζηα 2 ρηι. ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νπηηθήο αμηνιφγεζεο 

απφ ην ρεηξνπξγφ ηνπ βάζνπο ηεο ηνκήο.    

61. ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ 15ml. 
ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο ηζφηνλν, 

κε παξφκνηα ζχλζεζε θαη PH φπσο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ απνθιεηζηηθά 

γηα ελδνθζάικηα ρξήζε ζε ζπζθεπαζία ησλ 15 ml.  

62. ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ 

500ml.  

ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο ηζφηνλν 

ζε πιαζηηθφ ζάθν, πνπ λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εληφο κεραλήκαηνο 

θαθνζξπςίαο γηα ηε δεκηνπξγία ειεγρφκελεο πίεζεο ηνπ πξνζζίνπ 

ζαιάκνπ ηνπ νθζαικνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο αθαίξεζεο ηνπ 

θαηαξξάθηε, κε παξφκνηα ζχλζεζε θαη PH φπσο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ. 

Να πεξηέρεη ειεθηξνιχηεο, ηρλνζηνηρεία θαη νξγαληθέο νπζίεο, 

εκπινπηηζκέλν κε γινπηαζηφλε, δηηαλζξαθηθφ λάηξην θαη δεμηξφδε 

απνθιεηζηηθά γηα ελδνθζάικηα ρξήζε ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 ml. 

63. Κοζημηυιμζ εοεείξ ή ηεηαιέκμζ 23 – 25 – 27g. 

64. Απμννμθδηζημί ζπυββμζ.  

65. Δπζεέιαηα δαηνοσηχκ ζδιείςκ βζα λδνμθεαθιία & επζθμνά.  

66. Υνςζηζηή πενζθαηίμο BLUE DEMETHYLENE. 

67. Οθζαικνινγηθφ Παθέην Αλαισζίκσλ Τιηθψλ κηαο ρξήζεο πνπ  

πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα θαησζη πιηθά: 

1 θάιπκκα ρεηξνπξγηθνχ ηξαπεδηνχ νζψλην, 1 καραηξίδην νθζ/θα 15* stab 

knife & 1 καραηξίδην νθζ/θα 2,75 – 3,00 slit knife, 1 παθέην 

νθζαικνινγηθά ηξηγσλάθηα, 1 βειφλε πδξνδηαρσξηζκνχ, 1 θπζηενηφκνο, 1 

βειφλε πιχζεσο,     1 ζχξηγγα 2-3cc, 1 ζχξηγγα ηλζνπιίλεο, 1 

νθζαικνινγηθή επηθάιπςε, γάδεο, 2 ρεηξνπξγηθέο κπινχδεο, 2 δεπγάξηα 

γάληηα sensi touch. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θάζε παθέηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ρεηξνπξγνχ. 

68. Καθετήρεσ εμβολεκτομήσ καταςκευαςμζνοι από ειδική ςφνθεςη πολυαμφνησ 

και πολυουρεθάνησ για αντοχή ςε μεγάλεσ πιζςεισ. Οι καθετήρεσ να ζχουν 



διαβάθμιςη κάθε 10εκατοςτά και να είναι χρωματιςμζνοι ανάλογα με το 

μζγεθόσ τουσ ( 2 ζωσ 7mm ). 

69. LOOPS αγγείων. 

Να είναι αποςτειρωμζνα ανά δφο ςε ςυςκευαςία μιασ χριςεωσ με θμερομθνία 

λιξεωσ, από βιοςυμβατικι ςιλικόνθ, ακτινοεντοπιηόμενα και να προςφζρονται 

ςε μεγζκθ mini-maxi  κακώσ και χρώματοσ κόκκινο-μπλε-κίτρινο. 

71.Μμζπεφιαηα αββείςκ : 4 – 6mm, 5mm, 4 – 7mm, 20mm.  

              Αγγεηαθά  κνζρεχκαηα  Eptfe,  κε εζσηεξηθή επηθάιπςε άλζξαθα ψζηε λα 

κεηψλεη ηελ ζξφκβσζε, θαλνληθνχ /ιεπηνχ ηνηρψκαηνο, κε ή ρσξίο δαθηπιίνπο, κε 

δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο  4 – 6mm ( 45cm ). 

              Αγγεηαθά  κνζρεχκαηα  Eptfe,  κε εζσηεξηθή επηθάιπςε άλζξαθα ψζηε λα 

κεηψλεη ηελ ζξφκβσζε, θαλνληθνχ /ιεπηνχ ηνηρψκαηνο, κε ή ρσξίο δαθηπιίνπο, κε 

δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο  4 – 7mm ( 45cm ). 

  Αγγεηαθά  κνζρεχκαηα  Eptfe,  κε εζσηεξηθή επηθάιπςε άλζξαθα ψζηε λα 

κεηψλεη ηελ ζξφκβσζε, θαλνληθνχ /ιεπηνχ ηνηρψκαηνο, κε ή ρσξίο δαθηπιίνπο, 

δηραισηά κε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο  12 – 24mm ( 20cm ). 

        Αγγεηαθά  κνζρεχκαηα  4 – 7mm ( 45cm ). 

           72.Ράιιαηα  ζονναθήξ ηςκ πθεβιάηςκ – ιμζπεοιάηςκ δζαθυνςκ 

ιεβεεχκ ( 0 – 8/0 ).  

           73.Κενί  μνεμπεδζηυ.  

           74.Φανιαηεοηζηυ ζπνέο δζαπεναηυ ζημκ αηιυ ηαζ ζηδκ άδοθδ ακαπκμή 

ημο δένιαημξ.  

           75. Πθαζηζηά ηοηία παναζηεοαζιάηςκ.  
              Πιαζηηθφ δνρείν ηζηνινγηθψλ παξαζθεπαζκάησλ απφ πνιππξνππιέλην, κε 

πηεζηφ πψκα, θιείλεη εξκεηηθά, δηαζέηεη εγθνπή ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην άλνηγκα ηνπ 

πψκαηνο δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

        76. Απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ πεζνμονβείμο, απμζηεζνςιέκεξ ιζαξ πνήζεςξ.  

        77. Κοηίμ ζοθθμβήξ αεθμκχκ - ναιιάηςκ, απμζηεζνςιέκμ ιζαξ πνήζεςξ. 

        78. ςθήκεξ πανμπέηεοζδξ (δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ) ζηνμββοθμί ηαζ 

ηεναιζδάηζα.  

        79. Κυθθεξ ζφβηθζζδξ δένιαημξ.  
              Κόλλα ςφγκλιςθσ δζρματοσ από βοφτυλο/όκτυλο κυανοακρυλικό εςτζρα, διπλισ δράςθσ 
ςε μια ςυςκευαςία, για ςφγκλιςθ και ςτεγανοποίθςθ τομισ, βακτθριοςτατικισ δράςθσ, 

αποςτειρωμζνθ με δζςμθ θλεκτρονίων. 
      80. Σαζκία  πμθομονεεάκδξ ιε ηζκδηυ θμνέα.  

      81. Ροηζκμφπμξ βφρμξ (δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ). 

      82. Πμθοεζηενζηή ζοκεεηζηή μνεμπεδζηή ηαζκία (δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ).  

      83. Πνμηεημιιέκμξ ζοκεεηζηυξ κάνεδηαξ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ. 

      84. Νάνεδηαξ δαηηφθςκ απυ αθμοιίκζμ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ. 

      85. Tensoplast (δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ). 

      86. Ακηζιζηνμαζαηή, θζπακηζηή, ακαζζεδηζηή βέθδ.   
              Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, λα πξνζθέξεη αλαηζζεηηθή θαη 

αληηζεπηηθή δξάζε γηα δηεπθφιπλζε εηζαγσγήο θαζεηήξσλ θαη ελδνζθνπηθψλ 

εξγαιείσλ ρσξίο ηξαπκαηηζκνχο. 

      87. Γζάθοια οαθμονμκζημφ μλέμξ.  
              Να πξνζθέξεη κεραληθή ππνζηήξημε θαη απνξξφθεζε θξαδαζκψλ, ιίπαλζε 

θαη πξνζηαζία ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ, λα κελ εκθαλίδεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο 

& λα κελ είλαη δστθήο πξνέιεπζεο. 

      88. Ρφβπμξ – ζςθήκαξ ακαννυθδζδξ απμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζεςξ.  



              Ρχγρνο αλαξξφθεζεο Yankauer κε άθξν ειαίαο κε πηεξχγην, ζπλδεδεκέλν κε 

ζσιήλα 6mm, κήθνπο 2 – 3 κέηξσλ ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. 

      89. Ακηαθθαηηζημί ζάημζ ζοθθμβήξ οβνχκ ακαννυθδζδξ (1 – 1,5 – 3 θίηνςκ).  
              Να είλαη θηιηθνί ζην πεξηβάιινλ ρσξίο PVC, γηα ηελ πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο θαη ρεηξηζηψλ, λα απνηεινχλ θιεηζηφ ζχζηεκα, εθνδηαζκέλνη κε 

αλεπίζηξνθε βαιβίδα, ηφζν ζην ζηφκην εηζαγσγήο ησλ πγξψλ, φζν θαη ζην ζηφκην 

ζχλδεζεο κε ην θελφ. Να ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρα θάληζηξα ηνπνζέηεζεο θαη 

ρεηξνιαβή κεηαθνξάο γηα ηελ αζθαιή απνκάθξπλζή ηνπο. Να ζπλδένληαη ζε ζεηξά 

κε εηδηθνχο ζσιήλεο πνπ απνθιείνπλ ηελ δηαξξνή πγξψλ θαηά ηελ απνζχλδεζε, 

εθνδηαζκέλνη κε αλεπίζηξνθε βαιβίδα θαη θαπάθη θιεηζίκαηνο. 

      90. ονναπηζηυ δένιαημξ (δζαθυνςκ ηθζπξ) απμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζεςξ  
& ελμθηέαξ ηθζπ δένιαημξ  

             Πεξηζηξεθφκελα ζπξξαπηηθά δέξκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα, θαλνληθνχ 

κεγέζνπο δηαζηάζεσλ θιηπ 5,5*3,5mm, πεξηιακβάλνληα 35 θιηπο  
             θαη κεγάινπ κεγέζνπο δηαζηάζεσλ θιηπ 7*4mm. 

      91. Μανηαδυνμξ δένιαημξ. 

Απνζηεηξσκέλνο κε εκεξνκελία ιήμεσο, κηαο ρξήζεσο, ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία κε βαζκνινγεκέλε θιίκαθα.  

      92. οζηεοή ιεηεβπεζνδηζηήξ ζοθθμβήξ, δζήεδζδξ ηαζ  επακαιεηάββζζδξ  

αοηυθμβμο  αίιαημξ.  
            Σν ζχζηεκα λα απνηειείηαη απφ ηξνθάξ, αθηηλνζθηεξφ θαζεηήξα, πηπζζφκελε 

αληιία ήπηαο αξλεηηθήο πίεζεο κε ηξεηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, αζθφο 

ζπιινγήο/απηνκεηάγγηζεο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θαη ζπζθεπή κεηάγγηζεο 

αίκαηνο. 

              Σν ζχζηεκα λα θέξεη θίιηξν ζηνλ αζθφ ζπιινγήο ηνπ αίκαηνο θαζψο θαη 

έλα θίιηξν ζηε ζπζθεπή κεηάγγηζεο αίκαηνο. 

              Όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απφ βηνζπκβαηφ πιηθφ ειεχζεξν 

ππξεηνγφλσλ, λα δηαηίζεηαη κε ζπλνδφ ζεη γηα ζπιινγή θαη επαλακεηάγγηζε αίκαηνο 

πέξαλ ηεο κηαο κνλάδνο ζε μερσξηζηή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. 

             Να έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε γξακκή πξνέθηαζεο γηα απ’επζείαο 

κεηάγγηζε αίκαηνο, θαζψο θαη Y connector, λα κεηαηξέπεηαη ζε ζπζθεπή 

παξνρέηεπζεο ηξαχκαηνο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο θαη λα έρεη ζήκαλζε CE.              

      93. Πνμζπδιαηζζιέκδ πνυεεζδ ζζθζηυκδξ βζα επειαάζεζξ δζαθνάβιαημξ.  

      94. Αζιμζηαηζηά νζκζηά ηαιπυκ.  
            Απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεσο. 

            Να πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε 8 εθ. κε ή ρσξίο αεξαγσγφ.  

      95. Υεζνμονβζηυξ ηεθαθυδεζιμξ.  
              Υεηξνπξγηθφο θεθαιφδεζκνο απφ 100% πνιπβηληιηθή αιθνφιε, λα 

απνξξνθά ηνλ ηδξψηα, λα είλαη ππναιιεξγηθφο, λα δηαζέηεη ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο. 

      96. Οδδβυξ δζάκμζλδξ ηανπζαίμο ζςθήκα.  

      97. Μαπαζνίδζμ ηανπζαίμο ζςθήκα.  

      98. Βεθυκα αζμρίαξ πνμζηάηδ βζα Magnum 16 – 18G  

Βειφλα βηνςίαο πξνζηάηε γηα θαηεπζπλφκελε βηνςία ε νπνία λα εθαξκφδεηαη 

ζε απηφκαην ζχζηεκα βηνςίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Να δηαηίζεληαη κε ερνγελέο 

άθξν, δηαβάζκηζε αλά 1cm, δηαθφξσλ δηακέηξσλ θαη κήθνπο. 

ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο λα παξαρσξεζεί ην αληίζηνηρν χζηεκα Βηνςίαο 

Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

      99. Δζαζημθείξ ημζθζαηώκ ημζπςιάηςκ ηαζ πνμζηαζίαξ ηναύιαημξ πςνίξ LATEX ιζαξ 

πνήζδξ ζε πέκηε (5) ιεβέεδ (XS, S, M, L, XL).                                                                                                                                                  
Να θένμοκ δύμ (2) δαηηοθίμοξ ζηδκ ιία πθεονά βζα εύημθδ ημπμεέηδζδ ηαζ έκα (1) δαηηύθζμ 
ζηδκ άθθδ πνςιαηζζιέκμ βζα έκδεζλδ ημο ιένμοξ εζζαβςβήξ ζηδκ ημιή.  



    100. Αθνχδδξ επζδεζιζηή ηαζκία (ΤΥΠΟΥ MICROFOAM).  

 Να είλαη ειαζηηθή θαηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο. 

 Να είλαη εκη-δηαπεξαηή. Να απνκνλψλεη ηελ πεξηνρή θάιπςεο απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο (κηθξφβηα, πγξαζία), λα κελ εκπνδίδεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. 

 Να πξνζαξκφδεηαη άξηζηα ζε αλαηνκηθέο πεξηνρέο  (π.ρ. αγθψλαο-γφλαην θ.ι.π.) 

 Να θέξεη ζήκαλζε CE. 

 Να αλαγξάθεηαη ζε θάζε ζπζθεπαζία ν αξηζκφο ησλ ηαηληψλ/θνπηί θαη νη 

δηαζηάζεηο ηεο ηαηλίαο (κήθνο-πιάηνο). 

 Να αλαγξάθεηαη ζε θάζε ξνιφ ηνπ πξντφληνο ην φλνκα ηνπ   

     θαηαζθεπαζηή 

 Να δηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 4 δηαζηάζεηο πιάηνπο: 2.5cm, 5.0cm, 7.5cm, 

10.0cm. 
 101. Κμοαένηα εένιακζδξ ( εκδθίηςκ & ανεθχκ ) 

        Σν είδνο, θνπβέξηα ζέξκαλζεο ( ελειίθσλ & βξεθψλ ), θαιχπηεηαη πιήξσο απφ 

ην είδνο, ηζνζεξκηθφ πεδίν κε αχμσλ αξηζκφ ( 9 ) θαη γηα απηφ πξνηείλεηαη απφ ηε 

επηηξνπή λα ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξαθάησ πεξηγξαθή: 

        A. Κνπβέξηεο ζέξκαλζεο κε αέξα νιφζσκεο 213x91cm, βάξνπο 145gr κε κε 

δηνγθνχκελν πεδίν θάιπςεο θάησ άθξσλ θαη ελζσκαησκέλα πηεξχγηα ζηνπο ψκνπο γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο θνπβέξηαο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ spunbonded πνιππξνππιέλην 

θαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή θπςεισηή δηάηαμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζην ζψκα ηνπ αζζελή αθφκα θαη ζε ελδερφκελν 

ζρίζηκν ηεο θνπβέξηαο. Να πιεξνί ην πξφηππν αζθαιείαο 16CFR 1610 αλαθνξηθά κε ηελ 

επθιεθηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Σν κεράλεκα ζχλδεζεο κε ηηο θνπβέξηεο λα 

 δηαζέηεη θίιηξν 0,2κm, ηξεηο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο (έλαο αηζζεηήξαο λα βξίζθεηαη ζηελ 

άθξε ηνπ ζσιήλα), δηαζθαιίδνληαο ηελ αθξηβέζηεξε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ 

παξερφκελνπ αέξα), δπλαηφηεηα επηινγήο ηαρχηεηαο αλεκηζηήξα (πςειή-ρακειή) θαη 

ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο (πεξηβάιινληνο, 32°C, 38°C θαη 43°C κε απφθιηζε ± 1,5°C) θαη λα 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ζέξκαλζεο πγξψλ θαη αίκαηνο. 

        B. Κνπβέξηεο ζέξκαλζεο κε αέξα, άλσ κέξνπο 188x61cm, βάξνπο 99g, κε 

ελζσκαησκέλν (θνιιεκέλν) δηαθαλέο πεδίν θάιπςεο θεθαιήο δηαζηάζεσλ 61x61cm. Να 

δηαζέηεη απηνθφιιεηε ισξίδα θαη ηαηλίεο δεζίκαηνο γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε 

θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη εθαηέξσζελ ππνδνρέα ηνπ ζσιήλα ζέξκαλζεο. Να δηαζέηεη δπν 

θαλάιηα αέξα πξνο ηνλ ηξάρειν γηα δηαηήξεζε ηνπ ζεξκνχ αέξα γχξσ απφ ην θεθάιη ηνπ 

αζζελή. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ spunbonded πνιππξνππιέλην θαη λα δηαζέηνπλ 

εηδηθή θπςεισηή δηάηαμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζην ζψκα ηνπ αζζελή αθφκα θαη ζε ελδερφκελν ζρίζηκν ηεο 

θνπβέξηαο. Να πιεξνί ην πξφηππν αζθαιείαο 16CFR 1610 αλαθνξηθά κε ηελ επθιεθηφηεηα 

ηνπ πιηθνχ. Σν κεράλεκα ζχλδεζεο κε ηηο θνπβέξηεο λα δηαζέηεη θίιηξν 0,2κm, ηξεηο 

αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο (έλαο αηζζεηήξαο λα βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ ζσιήλα), 

δηαζθαιίδνληαο ηελ αθξηβέζηεξε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ παξερφκελνπ αέξα), 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηαρχηεηαο αλεκηζηήξα (πςειή-ρακειή) θαη ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο 

(πεξηβάιινληνο, 32°C, 38°C θαη 43°C κε απφθιηζε ± 1,5°C) θαη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο ζέξκαλζεο πγξψλ θαη αίκαηνο. 

        Γ. Κνπβέξηεο ζέξκαλζεο κε αέξα, γηα ρξήζε θάησ απφ ην ζψκα ηνπ αζζελνχο πιήξνπο 

πξνζπέιαζεο 221x91 cm, βάξνπο 198gr, κε κε δηνγθνχκελν πεδίν θάησ άθξσλ, 

απνζπψκελν δηαθαλέο πεδίν θάιπςεο θεθαιήο δηαζηάζεσλ 61x122cm θαη κε ηαηλίεο 

ζπγθξάηεζεο, θνξδφληα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη εθαηέξσζελ ππνδνρέα ηνπ 

ζσιήλα ζέξκαλζεο. Να θέξεη ζε θάζε πιεπξά δηάηξεζε θαηά κήθνο ηεο θνπβέξηαο θαη ε 



δηάηξεηε πεξηνρή ζην θεθάιη λα κπνξεί λα αθαηξεζεί ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ πξελή ζέζε. 

Να δηαζέηεη θαλάιηα απνξξνήο γηα ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο πγξψλ. Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ spunbonded πνιππξνππιέλην θαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή θπςεισηή 

δηάηαμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο 

ζεξκφηεηαο ζην ζψκα ηνπ αζζελή αθφκα θαη ζε ελδερφκελν ζρίζηκν ηεο θνπβέξηαο. Να 

πιεξνί ην πξφηππν αζθαιείαο 16CFR 1610 αλαθνξηθά κε ηελ επθιεθηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Σν 

κεράλεκα ζχλδεζεο κε ηηο θνπβέξηεο λα δηαζέηεη θίιηξν 0,2κm, ηξεηο αηζζεηήξεο 

ζεξκνθξαζίαο (έλαο αηζζεηήξαο λα βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ ζσιήλα), δηαζθαιίδνληαο ηελ 

αθξηβέζηεξε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ παξερφκελνπ αέξα), δπλαηφηεηα επηινγήο 

ηαρχηεηαο αλεκηζηήξα (πςειή-ρακειή) θαη ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο (πεξηβάιινληνο, 32°C, 

38°C θαη 43°C κε απφθιηζε ± 1,5°C) θαη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

ζέξκαλζεο πγξψλ θαη αίκαηνο. 

   Πξνυπφζεζε, ην κεράλεκα ζέξκαλζεο λα παξαρσξείηαη απφ ηελ κεηνδφηξηα εηαηξεία ( 

κέρξη θαη ηέζζεξα ( 4 )  ηνπιάρηζηνλ κεραλήκαηα ). 

102. Γηαζηνιείο/άγθηζηξα έιμεο ίξηδνο, γηα ηερλεηή κπδξίαζε 

(άγθηζηξα PMMA κε ζηαζεξνπνηεηέο ζηιηθφλεο). 

103. Καηακεηξεηήο βεινλψλ. 

       Να είλαη απνζηεηξσκέλνο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε 

εκεξνκελία ιήμεσο. 

       Να πεξηέρεη δηπιή καγλεηηθή επηθάλεηα. 

       Να δηαζέηεη εηδηθή εγθνπή γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ 

ιεπίδσλ. 

 Να δηαζέηεη απηνθφιιεηε ηαηλία ζηεξέσζεο ζην θάησ άθξν 

θαη αζθαιέο θιείζηκν γηα ηελ αζθαιή απφξξηςή ηεο. 

104. Μεησπηαίν παηο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ππξήλα αζζελνχο, πνπ λα 

ζπλδέεηαη κε αλεμάξηεην κφληηνξ ( Σν κνληηνξ λα παξαρσξείηαη απφ ηελ εηαηξεία ). 

 

Προδιαγραθές  απορρσπανηικών – λιπανηικών  προϊόνηων για ηο ημήμα 
ηης αποζηείρωζης - τειροσργείοσ 

 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ      
Διαθξά αιθαιηθφ κε ph 9-10, γηα ζθιεξφ θαη καιαθφ λεξφ, λα πεξηέρεη έλδπκα, λα κελ 

αθξίδεη θαη λα είλαη άνζκν. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε πιπληήξηα θαη ζπζθεπέο 

ππεξήρσλ. Να μεβγάδεηαη εχθνια θαη λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα. Να δηαζέηεη άδεηα 

απφ ην Γ.Υ.Κ. θαη ζήκαλζε CE.                               

ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ    
Να μοδεηενμπμζεί ηα αθηαθζηά οπμθείιιαηα, κα αθαζνεί άθαηα ηαζ ζηίβιαηα, πςνίξ 
ηαζζεκενβά ζημζπεία.  
Να έπεζ άδεζα από ημ Γ.Φ.Κ ηαζ ζήιακζδ CE 

 
ΓΗΑΒΡΔΚΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ    
Να ελαθείθεζ ηα ζηίβιαηα, κα ιεζώκεζ ημ πνόκμ ζηεβκώιαημξ ηςκ ενβαθείςκ, κα ιδκ 
αθήκεζ οπμθείιιαηα. 
Να έπεζ άδεζα από ημ Γ.Φ.Κ ηαζ ζήιακζδ CE 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  
 



Τα πνμσόκηα πθοκηδνίμο εα αλζμθμβδεμύκ ςξ παηέημ. Η ηαηαηύνςζδ ηςκ 
πνμσόκηςκ εα είκαζ ηδξ ίδζαξ εηαζνείαξ βζα κα είκαζ ζοιααηά ιεηαλύ ημοξ.  

 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ & 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ  
ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΜΔ ΒΤΘΗΜΟ  
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζημ πένζ, πςνίξ απμθοιακηζηή δνάζδ, εκγοιαηζηό 
(ιε ακαθμνά ζηα έκγοια πμο πενζέπμκηαζ). Με PΗ 6-8, θζθζηό πνμξ ημ 
πενζαάθθμκ, αζμδζαζπώιεκμ. 
Να έπεζ άδεζα από ημ Γεκζηό Φδιείμ Κνάημοξ , ζήιακζδ CE ηαζ κα δζαεέηεζ 
πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ από εηαζνίεξ εκδμζημπίςκ.  
 
ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΑΦΡΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΤΛΩΔΗΓΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ & 
ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΩΝ  
Να ειπμδίγεζ ημ αζμθμβζηό θμνηίμ κα ζηεβκώζεζ, ιε ζςθδκάηζ πνμέηηαζδξ βζα κα 
εζζπςνεί ζημοξ αοθμύξ ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ζηζξ ακαννμθήζεζξ. Να ηαεανίγεζ ζε 
θίβα θεπηά ηαζ κα έπεζ μοδέηενμ PH. Να έπεζ ζήιακζδ CE  
 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ SPRAY ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ  
Να είκαζ ζε ιμνθή βάθαηημξ ιε ακηθία πςνίξ πνμςεδηζηό αένζμ, πςνίξ ζζθζηόκδ, 
κα ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα ηαζ κα ιδκ επδνεάγεζ ηδκ απμζηείνςζδ ιε αηιό. Να 
έπεζ ζήιακζδ CE 
 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ SPRAY ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ  
Λάδζ ζε spray ιε ζςθδκάηζ πνμέηηαζδξ βζα ηα δύζημθα ζδιεία, ιε πνμςεδηζηό 
αένζμ, πςνίξ ζζθζηόκδ. Να ιδκ επδνεάγεζ ημ απμηέθεζια ηδξ απμζηείνςζδξ, κα 
είκαζ οδαημδζαθοηό ηαζ κα έπεζ ζήιακζδ CE. 
                      
ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΤΓΡΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ  
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ιε αοεζζιό ηαζ πθοκηήνζα Υπενήπςκ ηαζ κα είκαζ 
αζμδζαζπώιεκμ. 
Να είκαζ απμηεθεζιαηζηό πςνίξ κα θεείνεζ ηα ενβαθεία, ιε εθαθνύ δζάθοια 
θςζθμνζημύ μλέςξ ηαζ κα ιδκ ηαηαζηνέθεζ ημ πνοζό ηςκ ενβαθείςκ ζε 
μπμζαδήπμηε αναίςζδ.  
Να έπεζ άδεζα από ημ Γεκζηό Φδιείμ Κνάημοξ  ηαζ ζήιακζδ CE 
 
ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ & ΚΛΗΒΑΝΩΝ  
Να είκαζ ηαπείαξ δνάζδξ ζε ιμνθή spray πςνίξ πνμςεδηζηό αένζμ. Να 
απμιαηνύκεζ ζημονζά ηαζ ζηίβιαηα, κα λεπθέκεηαζ εύημθα πςνίξ κα αθήκεζ 
ηαηάθμζπα. 
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηα εζςηενζηά ημζπώιαηα ηςκ ηθζαάκςκ ηαζ ακμλείδςηςκ 
επζθακεζώκ 
(αζακζέν, ηανόηζζα, δίζημοξ, η.α.). Να έπεζ άδεζα από ημ Γ.Φ.Κ ηαζ ζήιακζδ CE 
 
ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ & ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ  
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ (αζακζέν, ιδπακήιαηα, η.α), ζε 
ιμνθή spray πςνίξ πνμςεδηζηό αένζμ ηαζ κα ιδκ πνεζάγεηαζ λέαβαθια. Να 
ηαεανίγεζ βνήβμνα δαπηοθζέξ ηαζ νύπμοξ.   
 
ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΗΩΓΗΟΤΥΩΝ ΛΔΚΔΓΩΝ  



Να απμιαηνύκεζ όθμοξ ημοξ θεηέδεξ ιε αάζδ ημ ζώδζμ από πθαηόζηνςηα 
δάπεδα, ελεηαζηζηά ηαζ  
πεζνμονβζηά ηνεαάηζα, ηάεε είδμξ νμοπζζιμύ ηαζ οπμδδιάηςκ. Να ιδκ αθήκεζ 
ηαηάθμζπα ηαζ ηίηνζκα ζδιάδζα. Με ακηθία πςνίξ πνμςεδηζηό αένζμ ηαζ θζθζηό 
πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Να έπεζ ζήιακζδ CE 
ΣΔΡΔΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΚΟΝΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΩΝ ΤΓΡΩΝ - (ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ)  
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ζοζηεοέξ ακαννμθήζεςξ. Να επζηοβπάκεζ 100% 
ζηενεμπμίδζδ αηόια ηαζ ζε ιμθοζιαηζηά οβνά πμο έπμοκ δζαζημνπζζηεί επάκς 
ζε επζθάκεζεξ.  
Να είκαζ αηίκδοκμ, κα ιονίγεζ εοπάνζζηα ηαζ κα πενζέπεζ πμθοαηνοθζηά ζηδκ 
ζύκεεζδ ημο. 
 

 
 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ 

 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ & ΔΤΚΑΜΠΣΩΝ 
ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ  
Καηάθθδθμ βζα ειαάπηζζδ ηαζ ζοζηεοέξ οπενήπςκ, πςνίξ αθδεΰδεξ, δναζηζηό βζα 14 
διένεξ.  
Να έπεζ εονύ θάζια δνάζδξ ηαζ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηό ζε 5 min έκακηζ HIV, HBV, 
HCV. Να ιδκ αθνίγεζ ηαζ κα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πεζνμονβζηά ενβαθεία ηαζ εύηαιπηα 
εκδμζηόπζα.  
Να δζαεέηεζ ζήιακζδ CE ηαζ πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ από εηαζνίεξ 
εκδμζημπίςκ.  
 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΚΟΝΖ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ ΜΔ ΔΝΔΡΓΟ 
ΟΞΤΓΟΝΟ  
Να είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ζαηνζηά ενβαθεία, εενιμεοαίζεδηα, ακαζζεδζζμθμβζηά ηαζ 
επζθάκεζεξ, βζα πνήζδ ιε αοεζζιό, ζοζηεοέξ οπενήπςκ ηαζ ζθμοββάνζζια. Με εονύ 
θάζια ιζηνμαζμηηόκμο δνάζδξ, κα επζηοβπάκεζ ζπμνμηημκία ζε 1ώρα. Να δζαεέηεζ 
ζήιακζδ CE.  

 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΓΑΠΔΓΩΝ 
 

ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ & ΖΜΑΝΖ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ 

 
ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ  
Να είκαζ πμθθαπθώκ πνήζεςκ, ηύπμο μδμκηόαμονηζαξ, ιε κάζθμκ ηνίπα, βζα ημκ 
ηαεδιενζκό ηαεανζζιό ηςκ ενβαθείςκ ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ. 
 
ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ  
Να είκαζ πμθθαπθώκ πνήζεςκ, ηύπμο μδμκηόαμονηζαξ, ιε αηζάθζκδ ηνίπα, βζα 
ημκ  ηαεανζζιό ηςκ ενβαθείςκ ιε επίιμκμοξ θεηέδεξ ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ. 
 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΔ ΑΚΡΔ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ  
Σε δζάθμνα ιεβέεδ βζα όθα ηα είδδ ενβαθείςκ ηαζ πνώιαηα. Να δζαηίεμκηαζ ιε 
ηνύπεξ ή πςνίξ.  
 
ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΩΝ  



Να είκαζ πμθθαπθώκ πνήζεςκ. Να δζαηίεμκηαζ ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ. 
 
ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ & ΑΤΛΟΔΗΓΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ  
Να είκαζ ειπμηζζιέκα ιε εκγοιαηζηό ηαεανζζηζηό, ιίαξ πνήζδξ, ηαηάθθδθα βζα ηα 
εζςηενζηά ηακάθζα ηςκ εκδμζημπίςκ ηαζ αοθμεζδώκ ενβαθείςκ. Να δζαηίεμκηαζ 
ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ ηαζ κα εθάπημκηαζ αηνζαώξ. Να έπμοκ ζήιακζδ CE 
 
ΣΑΗΝΗΔ ΜΑΡΚΑΡΗΜΑΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ  
Σε δζάθμνα πνώιαηα ηαζ ζπέδζα, ζε θύθμ Α4, έημζιεξ ημιιέκεξ. Να ιδκ 
ηαηαζηνέθμκηαζ από ημκ ηθζαακζζιό ηαζ κα απμιαηνύκμκηαζ εύημθα. Να έπμοκ 
ζήιακζδ CE 
 
 

 

Προδιαγραθές προϊόνηων για ενδοζκοπικά εργαλεία  

 
ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ & ΑΤΛΟΔΗΓΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ   
Να είκαζ ειπμηζζιέκα ιε εκγοιαηζηό ηαεανζζηζηό, ιίαξ πνήζδξ, ηαηάθθδθα βζα ηα 
εζςηενζηά ηακάθζα ηςκ εκδμζημπίςκ ηαζ αοθμεζδώκ ενβαθείςκ. Να δζαηίεμκηαζ 
ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ ηαζ κα εθάπημκηαζ αηνζαώξ. Να έπμοκ ζήιακζδ CE 

 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ  
Να είκαζ ειπμηζζιέκα ιε εκγοιαηζηό ηαεανζζηζηό, ηαηάθθδθα βζα ημκ ελςηενζηό 
ηαεανζζιό  
όθςκ ηςκ εκδμζημπίςκ, ιίαξ πνήζδξ βζα κα απμθεύβμκηαζ μζ επακαιμθύκζεζξ, 
ιε εβημπή βζα κα εθάπηεηαζ αηνζαώξ ζημ εκδμζηόπζμ. Να έπμοκ ζήιακζδ CE 

 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΕΔΛΔ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΒΖ ΣΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ  
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα όθεξ ηζξ ηαεδιενζκέξ εκδμζημπζηέξ ελεηάζεζξ, κα είκαζ 
ααζζζιέκμ ζηδκ ηοηηανίκδ, άπνςιμ ηαζ οδαημδζαθοηό, ιε PH 6-7. Να ιδκ 
πενζέπεζ θίπμξ, παναθίκδ, θάδζ ή ζζθζηόκδ. Να έπεζ ζήιακζδ CE 

 
ΑΠΟΜΖΣΗΚΟ ΠΔΡΗΣΣΩΜΑΣΗΚΩΝ ΟΜΩΝ 
Να ελαθείθεζ μζιέξ από ηόπνακα, μύνα ηαζ ιέθαζκα, πςνίξ κα ηζξ ηαθύπηεζ. Σε 
ιμνθή spray πςνίξ πνμςεδηζηό αένζμ, κα είκαζ αηίκδοκμ βζα ημκ ακενώπζκμ 
μνβακζζιό. Να έπεζ ζήιακζδ CE 
 

 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ  
Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζημ πένζ ηαζ πθοκηήνζα οπενήπςκ, πςνίξ 
απμθοιακηζηή δνάζδ.  
Να είκαζ εκγοιαηζηό ιε ακαθμνά ζηα έκγοια πμο πενζέπμκηαζ, ιε μοδέηενμ PΗ 6-
8, θζθζηό πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ αζμδζαζπώιεκμ. Να έπεζ άδεζα από ημ Γ.Φ.Κ ηαζ 
ζήιακζδ CE. Να δζαεέηεζ πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ από εηαζνίεξ 
εκδμζημπίςκ.   

 

 ΑΝΣΙΤΜΦΤΣΙΚΑ (Γέθδ – οβνυ – 

ιειανάκδ) 

          1. Βζμαπμννμθήζζιδ, ακηζζοιθοηζηή βέθδ βζα ακμζηηέξ ηαζ 

θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ.  



              Γέιε (gelly) γηα ηελ πξφιεςε κεηεγρεηξεηηθψλ ζπκθχζεσλ απφ 

ζπκππθλσκέλν 100% θαζαξφ παινπξνληθφ νμχ γηα αλνηρηή θαη ιαπαξνζθνπηθή 

ρεηξνπξγηθή. 

          2. Αντιςυμφυτικό, ενδοπεριτοναϊκό  χειρ/κό υλικό ςε υγρή μορφή, (διάλυμα 
4% ικοδεξτρίνη).                                                                                                                                                                               
Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 1.5 lt για επεμβάςεισ ανοιχτισ και λαπαροςκοπικισ 
χειρουργικισ.  
          3. Ακηζζοιθοηζηή ιειανάκδ.  

              Βηναπνξξνθήζηκε αληηζπκθπηηθή κεκβξάλε πνπ κεηαηξέπεηαη ζε γέιε, απφ 

2 αληνληθνχο πνιπζαθραξίηεο (παινπξνληθφ λάηξην & θαξβνμπκεζπινθπηηαξίλε) 

δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. 

 

                                                          ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ   

1. Αιμοςτατικι ηελατίνθ με ανκρώπινθ κρομβίνθ από 2.000 IU ζωσ 2.500 IU, ςε 
ςυςκευαςία 5ml ζωσ 10ml.

2. Αιμοςτατικό επίκεμα ςτεγανοποίθςθσ, ζτοιμο προσ χριςθ, βόειο χόριο κολλαγόνο, 
επικαλυμμζνο με NHS-PEG και διπλό μθχανιςμό δράςθσ διαςτάςεων 4,5cm x 4,5cm 
& 4,5cm x 9,0cm.

   
3. Απμννμθήζζιμξ αζιμζηαηζηυξ 

ζπυββμξ γεθαηίκδξ. 

Αηκνζηαηηθφο ζπφγγνο δειαηίλεο κε κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 

50 θνξέο ην βάξνο ηνπ. 

Να κελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο επηδξάζεηο, κε νπδέηεξν PH. 

Να θάλεη νξηζηηθή αηκφζηαζε κέζα ζε 2-3 ιεπηά θαη λα απνξξνθάηαη ν 

ζπφγγνο απφ ηνλ ηζηφ. 

Να είλαη εχθνιε ε θνπή ηνπ ζπφγγνπ ζε νπνηνδήπνηε ζρήκα θαη λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί  ή ζε μεξά ή ζε πγξή, εκπνηηζκέλν ζε θπζηνινγηθφ αιαηνχρν 

δηάιπκα ή αληηβηνηηθά. 

Να πξνζθέξεηαη ζε δηαθαλή δηπιή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. 

80*50*1mm.  

80*50*10mm.  

80*30mm (δηάκεηξν) (anal).  

4. Απμννμθήζζιμξ αζιμζηαηζηυξ 

ζπυββμξ ημθθαβυκμο.  

Αηκνζηαηηθφο ζπφγγνο θνιιαγφλνπ απφ ίππεην αρίιιεην ηέλνληα  κε κεγάιε 

απνξξνθεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 20 θνξέο ην βάξνο ηνπ. 

Να κελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο επηδξάζεηο, κε νπδέηεξν PH. 

Να θάλεη νξηζηηθή αηκφζηαζε κέζα ζε 1-2 ιεπηά θαη λα απνξξνθάηαη ν 

ζπφγγνο απφ ηνλ ηζηφ. 

Να είλαη εχθνιε ε θνπή ηνπ ζπφγγνπ ζε νπνηνδήπνηε ζρήκα θαη λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί  ή ζε μεξά ή ζε πγξή, εκπνηηζκέλν ζε θπζηνινγηθφ αιαηνχρν 

δηάιπκα ή αληηβηνηηθά. 

Να πξνζθέξεηαη ζε δηαθαλή δηπιή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. 

50*70*10mm.  

100*120*10mm.  

5. Αζιμζηαηζηή βάγα 

Αηκνζηαηηθή γάδα δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ απφ ζηείξν, απνξξνθήζηκν πιεθηφ 

χθαζκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ειεγρφκελε νμείδσζε αλαγελλεκέλεο 



θπηηαξίλεο θαη βαθηεξηνθηφλν δξάζε θαηά ησλ ινηκψμεσλ ρεηξνπξγηθνχ 

ηξαχκαηνο SSI, ε νπνία λα απνδεηθλχεηαη κε θιηληθέο κειέηεο.  

6. Πχια βζα μνεμπνςηηζηά ζονίββζα 

απυ πμθοβθαηηίκδ, ηαηάθθδθμ βζα ακάπθαζδ ζζηχκ.  
  

 ΤΚΔΤΔ ΠΑΡΟΥΔΤΣΔΗ 

      1. οζηεοέξ πανμπέηεοζδξ ηναφιαημξ, ελζδνχιαημξ ηαζ άθθςκ αζμθμβζηχκ 

οβνχκ ιεηά απυ επέιααζδ ηθεζζημφ ηφπμο.  
              εη πιήξεο έηνηκν πξνο ρξήζε πνπ λα πεξηέρεη: κε ή ρσξίο ηξνθάξ, 

αθηηλνζθηεξφ θαζεηήξα, ζσιήλα, πεγή αλαξξφθεζεο θαη αζθφ ζπιινγήο. 

              Σν ηξνθάξ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

              Η αληιία αλαξξφθεζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρακεινχ βάξνπο 

ειαζηηθή πνιπνπξεζάλε, εθνδηαζκέλε κε 2 βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο απφ ζηιηθφλε 

θαη κπνξεί λα αλαξηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. 

              Ο θαζεηήξαο παξνρέηεπζεο λα είλαη απφ αηνμηθφ, αππξεηνγφλν PVC, εηδηθφ 

γηα ηαηξηθή ρξήζε, αλζεθηηθφ, εχθακπην κε ιεία επηθάλεηα πνπ λα θέξεη 

αθηηλνζθηεξή γξακκή θαη εκθαλή έλδεημε δηαβάζκηζεο. 

              Ο ζσιήλαο λα είλαη κφληκα ζηεξεσκέλνο ζηελ αληιία θαη λα ππάξρεη 

ζπλδεηηθφ γηα ζηαζεξή θαη ζηεγαλή ζχλδεζε κε ηνλ θαζεηήξα παξνρέηεπζεο. 

              Ο αζθφο ζπιινγήο λα είλαη δηπιά ζπγθνιιεκέλνο γηα αζθάιεηα, δηαθαλήο, 

απφ PVC, βαζκνινγεκέλνο θαη εθνδηαζκέλνο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, θίιηξν 

αέξα θαη θαπάθη ζθξάγηζεο. 

              Η ζχλδεζε ηεο αληιίαο κε ηνλ αζθφ λα γίλεηαη κε αζθαιή θαη ζηεγαλφ 

ηξφπν.  

  Κάζε ζεη λα θέξεηαη ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, ζε δηάθνξα 

κεγέζε θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE. 

      2. Καεεηήναξ ζζθζηυκδξ πμθοαοθζηυξ ηεηναηάκαθμξ ζε ηοηθζηυ ηαζ επίπεδμ 

ζπήια.  
              Σεηξαθάλαινο πνιπαπιηθφο θαζεηήξαο ζηιηθφλεο κε ζπλνδεπηηθή 

παξνρέηεπζε αίκαηνο, εμηδξψκαηνο θαη άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ κεηά απφ 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

              Σφζν ν θπθιηθφο, φζν θαη ν επίπεδνο λα θέξνπλ ηέζζεξα αλεμάξηεηα 

θαλάιηα ξνήο ησλ πγξψλ, λα θέξνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή θαη εκθαλή έλδεημε 

δηαβάζκηζεο, λα είλαη απφ αηνμηθή, αππξεηνγφλν ζηιηθφλε 100%, αλζεθηηθή, 

εχθακπηε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πςειή ξνή παξνρέηεπζεο, λα κελ ζξνκβψλνπλ 

θαη λα είλαη ηδαληθνί γηα κεγάιε πνηθηιία ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. 

              Να θέξεηαη ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, ζε δηάθνξα κεγέζε  θαη 

λα θέξεη ζήκαλζε CE. 

      3. οζηεοέξ πανμπέηεοζδξ ηναφιαημξ.  

              Να είλαη απφ ζηιηθφλε θαη λα έρνπλ ζπκπαγέο θεληξηθφ ππξήλα γηα 

κεγαιχηεξε αληνρή θαη γηα λα κελ ηζαθίδνπλ. 

              Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εληαίν πιηθφ ρσξίο ζχλδεζκν. 

              Να έρνπλ ηέζζεξα αλεμάξηεηα θαλάιηα ξνήο ζε παξάιιειε δηάηαμε (φρη 

ζπλδπαζκφο θαλαιηψλ κε απινχο), ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα λα 

θξάμνπλ. 

              Να είλαη δηαθαλήο & αθηηλνζθηεξέο κε εηδηθή γξακκή ζήκαλζεο ζε φιν ην 

κήθνο ηεο παξνρέηεπζεο, ζηξνγγπιέο ή επίπεδεο ζε δηάθνξα κεγέζε 

(10Fr,15Fr,19Fr), κε ή ρσξίο ηξνθάξ. 

              Οη ζσιήλεο λα ζπλδένληαη κε: 



                                                          Γεμακελέο πξν-εγθαηαζηεκέλεο πίεζεο, 

ρσξεηηθφηεηαο 150ml,300ml,450ml, πνπ λα απνηξέπνπλ ηελ αληίζηξνθε ξνή ησλ 

πγξψλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αζεςία θαη λα κπνξνχλ λα επαλεξγνπνηνχληαη. 

                                                          Γεμακελέο 100ml, πνπ λα απνηξέπνπλ ηελ 

αληίζηξνθε ξνή ησλ πγξψλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αζεςία θαη λα κπνξνχλ λα 

επαλεξγνπνηνχληαη. 

      4. Μμκάδα εςναηζηήξ πανμπέηεοζδξ 3 εαθάιςκ.  
          Δληαία δηαθαλήο κνλάδα ζσξαθηθήο παξνρέηεπζεο 3 ζαιάκσλ, ζσιήλαο 

αζζελνχο ρσξίο Latex, δείθηεο ζηάζκεο πγξνχ πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ παξνρεηεπκέλν 

φγθν, πιαηχ πεξηζηξεθφκελν ζηαλη θαη ιαβέο, εχθνια αλαγλψζηκεο ελδείμεηο, 

δηαβαζκίζεηο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο, απηφκαηε βαιβίδα εθηφλσζεο ζεηηθήο πίεζεο, 

θηιηξάξηζκα ηνπ εμαεξηζκνχ ηεο αξλεηηθήο πίεζεο, ρξσκαηηζηή έλδεημε λεξνχ, 

νδεγίεο ρξήζεσο ηππσκέλεο επί ηεο κνλάδνο, απνζηεηξσκέλε. 

 
5. Μονάδα θωρακικήσ παροχζτευςησ  2 θαλάμων 

ζσξαθηθή παξνρέηεπζε δχν (2) ζαιάκσλ.  Ο ζάιακνο ζπιινγήο πγξψλ λα είλαη 

ρσξεηηθφηεηαο 3.000 ml θαη είλαη ρσξηζκέλνο ζε 2 δηαβαζκηζκέλα ηκήκαηα.  Σν 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε δηθή ηνπ απηφλνκε κνλάδα 

θελνχ γηα κεηαθνξά, πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο ή πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αλαξξφθεζεο ζηνλ ζάιακν .Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ιήςεο αίκαηνο γηα δηελέξγεηα εμεηάζεσλ απφ ηνλ ζάιακν ζπιινγήο θαη φρη απφ ηνλ 

ζσιήλα ζχλδεζεο κε ηνλ αζζελή. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη κηθξφ κέγεζνο γηα 

εχθνιε κεηαθνξά απφ ηνπο αζζελείο θαη λα έρεη ζρήκα πνπ ζα θάλεη ηελ ζπζθεπή 

ζηαζεξή ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εηδηθήο βάζεο.  Σέινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

βαιβίδα αζθαιείαο πνπ λα απνηξέπεη ηελ κεηαθνξά πγξψλ απφ ηελ ζηήιε ησλ 

ελδνζσξαθηθψλ πηέζεσλ ζην ζάιακν ζπιινγήο πγξψλ δηαηεξψληαο έηζη ην ζχζηεκα 

πάληα θιεηζηφ θαη επίζεο λα δηαζέηεη βαιβίδα εθηφλσζεο ηεο αξλεηηθήο πίεζεο 

 

 

6. ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΗ ΜΕ TROCAR ΚΑΙ ΧΩΡΙ TROCAR 

Καθετήρεσ παροχζτευςησ θώρακοσ με trocar νεογνών .Να είναι από 
PVC ,ακτινοςκιεροί, βακμονομθμζνοι κάκε 2 cm.Nα φζρουν trocar 
αιχμθρό, ατραυματικό. Να προςφερκοφν ςε  μεγζκθ :8 και 10 Fr μικουσ 
8cm. Να είναι LATEX free και DEHP free .μ.χ αποςτειρωμζνοι. 

Καθετήρεσ παροχζτευςησ θώρακοσ με trocar παίδων .Να είναι από 
PVC,ακτινοςκιεροί, βακμονομθμζνοι κάκε 2 cm.Nα φζρουν trocar 
αιχμθρό, ατραυματικό και δακτφλιο ςφνδεςθσ - ςτερζωςθσ και να ζχουν 
δφο πλαϊνζσ οπζσ. Να προςφερκοφν ςε μεγζκθ 12,14, 18 Fr μικουσ 
15cm, 12και 16 Fr μικουσ 25cm. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ. 
αποςτειρωμζνοι. 

Καθετήρεσ παροχζτευςησ θώρακοσ με trocar ενηλίκων .Να είναι από 
PVC,ακτινοςκιεροί, βακμονομθμζνοι κάκε 2 cm. Nα φζρουν trocar αιχμθρό, 
ατραυματικό και δακτφλιο ςφνδεςθσ- ςτερζωςθσ και να ζχουν δφο πλαϊνζσ 
οπζσ. Να προςφερκοφν ςε 14,18,20,24,28 και 30 Fr μικουσ 28cm. Και  
20,24,28 και 32Fr μικουσ 40cm. Να είναι LATEX free και DEHP free .μ.χ 
αποςτειρωμζνοι. 



Καθετήρεσ παροχζτευςησ θώρακοσ PVC χωρίσ trocar. Να είναι  
ακτινοςκιεροί, ατραυματικοί, βακμομθμζνοι ανά 2εκ. από 2 ζωσ 24εκ. Να 
ζχουν 6 πλάγιεσ οπζσ. Να προςφερκοφν ςε μεγζκθ 16,20,24,28,32Fr μικουσ 
50cm.  Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ. αποςτειρωμζνοι. 

Καθετήρεσ παροχζτευςησ θώρακοσ ςιλικόνησ χωρίσ trocar  .Nα είναι 
διαφανείσ ,ακτινοςκιεροί,  ευκείσ με ςτρογγυλεμζνο ατραυματικό άκρο. Να 
προςφερκοφν ςε μεγζκθ 18,21,24,27,30,33 και 36Fr μικουσ 50cm. Να είναι 
LATEX free και DEHP free μ.χ αποςτειρωμζνοι. 
 

 

      7. Σύζηδια ιε αεθόκα μδδβό βζα ζύβηθζζδ μπώκ ηςκ ηνμηάν, αεθόκα – 
μδδβό βζα είζμδμ εθεύεενμο νάιιαημξ ζηδκ ημζθζαηή πώνα βζα ηδ ζονναθή 
ημιήξ από ηνμηάν.  
 
 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΜΦΤΣΔΤΗΜΟΗ PORT ΜΔ ΑΠΟΠΩΜΔΝΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

 
Καεεηήνεξ ειθοηεύζζιμζ οπμδμνίςξ ιε εζζαβςβέα ζπζζηό ελενπόιεκμ βζα δζαδενιζηή 
εζζαβςβή, ζε ζεη απμηεθμύιεκμ από: 
α) έκα ειθοηεύζζιμ ηύιπακμ ηζηακίμο, δζαιέηνμο 17 – 27mm, ύρμοξ 10 - 14mm ιε 3 

- 4 ηνύπεξ βζα ηδκ ζηενέςζδ ημο. 
α) έκα αηηζκμζηζενό θθεαζηό ηαεεηήνα ζζθζηόκδξ αποζπώμενο ιήημοξ 60cm, 

ιεβέεμοξ 9,6 Fr ή 8,4 Fr ή 6,6 Fr, ααειμκμιδιέκμ ακά εηαημζηό. 
β) έκα αμδεδηζηό ελάνηδια βζα εζζαβςβή ημο ηαεεηήνα ζηδ θθέαα. 
δ) έκα ζοκδεηζηό βζα ηδκ έηπθοζδ  ηςκ απμζπώιεκςκ ηαεεηήνςκ. 
ε) ιία εοεεία αεθόκδ ιε θμλμηόιδζδ Huber (22G x 25mm). 
ζη) ιζα βςκζαηή αεθόκδ παναηέκηδζδξ Hubsite (22G x 20mm) ιε θμλμηόιδζδ ηαζ 

πνμέηηαζδ πμθομονεεάκδξ βζα έβποζδ 
γ) έκα εζζαβςβέα-εδηάνζ ζπζζηό ελενπόιεκμ, ιζα ζύνζββα 10ml. 
δ) ιία αεθόκδ (ηνμηαν) βζα ημύκεθ. 
ε) ζύνια μδδβό από Nitinol  βζα ηδκ απμθοβή ηζαηίζιαημξ. 
ζ) ιία δπμβεκή αεθόκα παναηέκηδζδξ. 
Να είκαζ ΜRI ζοιααηoί ηαζ ιε δοκαηόηδηα δοκαιζηήξ έβποζδξ ζηα 350psi (24 bar). Να 

είκαζ Latex-free ηαζ DEHP-free.  

 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΜΦΤΣΔΤΗΜΟΗ PORT ΜΔ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ 
 
Καεεηήνεξ ειθοηεύζζιμζ οπμδμνίςξ ιε εζζαβςβέα ζπζζηό ελενπόιεκμ βζα δζαδενιζηή 
εζζαβςβή, ζε ζεη απμηεθμύιεκμ από: 
α) έκα ειθοηεύζζιμ ηύιπακμ ηζηακίμο, δζαιέηνμο 17 – 27mm, ύρμοξ 10 - 14mm ιε 3 

- 4 ηνύπεξ βζα ηδκ ζηενέςζδ ημο. 
α) έκα αηηζκμζηζενό θθεαζηό ηαεεηήνα ζζθζηόκδξ ενζωμαηωμένο ιήημοξ 60cm, 

ιεβέεμοξ 9,6 Fr  ή 6,6 Fr, ααειμκμιδιέκμ ακά εηαημζηό 
β) έκα αμδεδηζηό ελάνηδια βζα εζζαβςβή ημο ηαεεηήνα ζηδ θθέαα 
δ) ιία εοεεία αεθόκδ ιε θμλμηόιδζδ Huber (22G x 25mm) 
ε) ιζα βςκζαηή αεθόκδ παναηέκηδζδξ Hubsite (22G x 20mm) ιε θμλμηόιδζδ ηαζ 

πνμέηηαζδ πμθομονεεάκδξ βζα έβποζδ 
ζη) έκα εζζαβςβέα-εδηάνζ ζπζζηό ελενπόιεκμ, ιζα ζύνζββα 10ml 
γ) ιία αεθόκδ (ηνμηαν) βζα ημύκεθ 
δ) ζύνια μδδβό από Nitinol  βζα ηδκ απμθοβή ηζαηίζιαημξ 
ε) ιία δπμβεκή αεθόκα παναηέκηδζδξ 



Να είκαζ ΜRI ζοιααηoί ηαζ ιε δοκαηόηδηα δοκαιζηήξ έβποζδξ ζηα 350psi (24 bar). Να 
είκαζ Latex-free ηαζ DEHP-free.  

 
 
 

 

                                                                           ΚΟΛΛΑ  ΑΙΜΟΣΑΗ   

 

1. πλζεηηθή, αηκνζηαηηθή θαη θφιια ζπγθφιεζεο ηζηψλ, εχθνιε ζηε ρξήζε θαη 

ζηελ εθαξκνγή, γηα φιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο, γηα αλνηρηή θαη 

ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή(λα δηαζέηεη εηδηθφ θαζεηήξα γηα ιαπαξνζθνπηθή 

ρξήζε). 

2. Να είλαη άκεζε πξνο ρξήζε, λα κελ  απαηηεί πξνπαξαζθεπή πξν ηεο ρξήζεσο 

θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν ζηξψκα θφιιαο, 

πάλσ ζην άιιν, αλ ρξεηαζζεί θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ρεηξνπξγηθήο βειφλαο ζην δεκηνπξγεζέλ ζηξψκα θφιιαο .    

3. Να πνιπκεξίδεηαη ηαρέσο ζε πγξφ πεξηβάιινλ (ζεξκνθξαζία πνιπκεξηζκνχ 

θάησ ησλ 50* C ) θαη λα δεκηνπξγεί ηρπξφ ζηξψκα θαη ζπγθφιεζε ηζηψλ κε 

αληηβαθηεξηαθφ πεξηβάιινλ. 

4. Απνζήθεπζε – θχιαμε θφιιαο ζε ςπγείν ζεξκνθξαζίαο 0* έσο +4* C θαη ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΤΡΡΑΠΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ  ΜΙΑ ΥΡΗΔΩ 

 

1. Δπζχγξακκα απηφκαηα επαλαθνξηηδφκελα ζπξξαπηηθά κηαο ρξήζεο, γηα 

επεκβάζεηο ζηνκάρνπ – νηζνθάγνπ – εληέξνπ – ζψξαθα, κήθνπο ζπξξαθήο 30mm, κε 

κεραληζκφ απηφκαηεο ζχγθιηζεο ησλ ζηαγφλσλ, κε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη 

απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο πχξνπ (άθκνλνο) & παξάιιειεο ζχγθιηζεο ησλ ζηαγφλσλ 

ηνπ εξγαιείνπ, κε κία ιαβή ζχγθιηζεο & ππξνδφηεζεο, κε ηζρπξνχο αγθηήξεο 

νξζνγψληαο δηαηνκήο ζε κέγεζνο – χςνο  θιηπ, 2,5mm γηα αγγεηαθνχ ηζηνχο, 3,5mm 

γηα ηακμκζημφξ - θεπημφξ ζζημφξ  & 4,8mm γηα παπείξ ζζημφξ. 

 

2. Δπζχγξακκα απηφκαηα επαλαθνξηηδφκελα ζπξξαπηηθά κηαο ρξήζεο, γηα 

επεκβάζεηο ζηνκάρνπ – νηζνθάγνπ – εληέξνπ – ζψξαθα, κήθνπο ζπξξαθήο 60mm, κε 

κεραληζκφ απηφκαηεο ζχγθιηζεο ησλ ζηαγφλσλ, κε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη 

απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο πχξνπ (άθκνλνο) & παξάιιειεο ζχγθιηζεο ησλ ζηαγφλσλ 

ηνπ εξγαιείνπ, κε κία ιαβή ζχγθιηζεο & ππξνδφηεζεο, κε ηζρπξνχο αγθηήξεο 

νξζνγψληαο δηαηνκήο, ζε κέγεζνο – χςνο θιηπ, 3,5mm γηα ηακμκζημφξ - θεπημφξ  

ζζημφξ  &  4,8mm βζα παπείξ ζζημφξ. 

 

3. Δπζχγξακκα απηφκαηα επαλαθνξηηδφκελα ζπξξαπηηθά εξγαιεία κηαο ρξήζεσο, γηα 

επεκβάζεηο ζηνκάρνπ – νηζνθάγνπ – εληέξνπ – ζψξαθα, κήθνπο ζπξξαθήο 90mm, κε 

κεραληζκφ απηφκαηεο ζχγθιηζεο ησλ ζηαγφλσλ, κε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη 



απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο πχξνπ (άθκνλνο) & παξάιιειεο ζχγθιηζεο ησλ ζηαγφλσλ 

ηνπ εξγαιείνπ, κε κία ιαβή ζχγθιηζεο & ππξνδφηεζεο, κε ηζρπξνχο αγθηήξεο 

νξζνγψληαο δηαηνκήο, ζε κέγεζνο - χςνο θιηπ, 3,5mm γηα ηακμκζημφξ - θεπημφξ 

ζζημφξ  & 4,8mm γηα παπείξ ζζημφξ. 

 

4. Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο κηαο ρξήζεο κε θιηπ  νξζνγψληαο δηαηνκήο, γηα ηα 

επζχγξακκα ζπξξαπηηθά (εηδψλ 1 & 2 & 3) κήθνπο ζπξξαθήο 30 & 60 & 90mm, 

κεγέζνπο – χςνπο θιηπ, 2,5mm γηα αββεζαημφ ζζημφξ, 3,5mm γηα ηακμκζημφξ – 

θεπημφξ  ζζημφξ ησλ 30mm,  ηςκ 60mm, ηςκ 90mm  & 4,8mm γηα παπείξ ζζημφξ 

ησλ 30mm, ησλ  60mm, ησλ 90mm. 

 

5. Δπζχγξακκα απηφκαηα ζπξξαπηηθά εξγαιεία κηαο ρξήζεο αξζξνχκελα θαη 

πεξηζηξεθφκελα κε ζηαζεξφ ζηπιεφ θαη θιείδσκα θεθαιήο κήθνπο ζπξξαθήο 55mm 

θαη θιηπ χςνπο 3,5mm γηα ηακμκζημφξ – θεπημφξ  ζζημφξ  & 4,8mm γηα παπείξ 

ζζημφξ. 

 

6. Απηφκαηνο επαλαθνξηηδφκελνο θνπηνξάπηεο ηακμκζηχκ - θεπηχκ θαη παπέςκ 

ζζηχκ,  θπξηήο θεθαιήο 40mm θπξηήο γξακκήο ζπξξαθήο, κε ελζσκαησκέλε ιάκα 

ζην ζηέιερνο ηνπ εξγαιείνπ θαη θιηπ ηηηαλίνπ, κε δχν μερσξηζηέο ζθαλδάιεο γηα 

ζχγθιηζε θαη ππξνδφηεζε αληίζηνηρα.  

 

7. Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο θπξηήο θεθαιήο 40mm, ηακμκζηχκ – θεπηχκ  ζζηχκ  θαη 

παπέςκ ζζηχκ. 

 

8. Δξγαιεία επζείαο ζπξξαθήο – δηαηνκήο ηζηψλ κε λέα θνπηηθή ιάκα ζε θάζε 

επαλαθφξηηζε θαη κεραληζκφ απνθπγήο πξνππξνδφηεζεο, κε ηζρπξνχο αγθηήξεο 

νξζνγψληαο δηαηνκήο κήθνπο ζπξξαθήο 55 - 60mm, κε θιηπ 3,8mm γηα ηακμκζημφξ 

- θεπημφξ ζζημφξ  & 4,5mm  γηα παπείξ ζζημφξ. 

 

9. Δξγαιεία επζείαο ζπξξαθήο – δηαηνκήο ηζηψλ κε λέα θνπηηθή ιάκα ζε θάζε 

επαλαθφξηηζε θαη κεραληζκφ απνθπγήο πξνππξνδφηεζεο, κε ηζρπξνχο αγθηήξεο 

νξζνγψληαο δηαηνκήο κήθνπο ζπξξαθήο 75 - 80mm, κε θιηπ 3,8mm γηα ηακμκζημφξ 

- θεπημφξ ζζημφξ  & 4,5mm  γηα παπείξ ζζημφξ. 

 

10. Δπζχγξακκνη επαλαθνξηηδφκελνη θνπηνξάπηεο κηαο ρξήζεο κε θιηπ ηηηαλίνπ, 

κήθνπο ζπξξαθήο 100mm, κε κεραληζκφ παξάιιειεο ζχγθιηζεο ησλ ζηαγφλσλ, 

ελζσκαησκέλε ιάκα απφ θξάκα ηηηαλίνπ γηα απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επαλαθφξηηζεο ηνπ εξγαιείνπ, ζε κέγεζνο θιηπ αλάινγα κε ην πάρνο 

ηνπ ηζηνχ απφ 1 – 2,5mm, γηα θεπημφξ   & παπείξ ζζημφξ. 

 

11. Αληαιιαθηηθή θεθαιή  γηα ηα παξαπάλσ εξγαιεία, ( γηα ηα είδε 8,9,10 ) κήθνπο 

ζπξξαθήο 55 - 60 & 75 - 80 & 100mm.  

 

12. Κπθιηθνί αλαζηνκσηήξεο. 

Α. Δξγαιείν θπθιηθήο αλαζηφκσζεο δηακέηξνπ 21mm, 25mm, 28mm, 29mm, 

31mm, 33mm θαη κήθνπο ζηπιενχ 22cm κε αλαθιηλφκελν ρακεινχ πξνθίι άθκνλα, 

κηα ρεηξνιαβή νξζνγψληαο δηαηνκήο κε κέγεζνο θιηπ 4,8mm. 

Β. Κπξηνί θπθιηθνί αλαζηνκσηήξεο κηαο ρξήζεο κε θιηπ ηηηαλίνπ, κε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αλαζηνκσηηθνχ απινχ γηα απνθπγή ζηελψζεσλ, 

κε ζχζηεκα ζχγθιηζεο ηνπ θιηπ αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνχ απφ 1 - 2,5mm, κία 



ιαβή ππξνδφηεζεο & ερεηηθή επηβεβαίσζε απηήο, ζε κέγεζνο δηακέηξνπ εξγαιείνπ 

21mm, 25mm, 28mm, 29mm, 31mm, 33mm. 

 

13. εη αηκνξξντδεθηνκήο γηα κέζνδν Longo, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη: επζχ 

θπθιηθφ αλαζηνκσηήξα κε απνζπψκελεο θεθαιήο δηακέηξνπ 33mm, κε 

απνζπψκελεο θεθαιήο, κεγάινπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ κε θαηάιιειε δηαβάζκηζε 

βάζνπο εθαξκνγήο, κε θιηπο ηηηαλίνπ, θπθιηθφ δηαζηνιέα πξσθηνχ, πξσθηνζθφπην 

πεξίπαξζεο & ζηαζεξνπνηεηή ξάκκαηνο 10cm.  

  

14. Δξγαιεία απηφκαηεο απνιίλσζεο αγγείσλ αλνηθηήο ρεηξνπξγηθήο, κηαο ρξήζεο κε 

θιηπ ηηηαλίνπ, ιεπηνχ ζηπιενχ & κε θεθιηκέλεο ζηαγφλεο, κεραληζκφ αζθαιείαο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θιηπ ζηηο ζηαγφλεο ηνπ εξγαιείνπ, έλδεημε/ κεηξεηή ησλ θιηπο & 

κεραληζκφ αζθαιείαο κπινθαξηζκνχ ηνπ εξγαιείνπ κεηά ηελ ρξήζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

θιηπ, ζε κεγέζε θιηπ ιζηνυ, ιεζαίμ  & ιεβάθμ. 

 

15. Δξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο γηα αλνηθηή & ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε θήιεο.                                                                                      

     Α. Δξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο γηα αλνηθηή & ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε 

θήιεο κε απνξξνθήζηκα αηξαπκαηηθά θιηπο ζε κνξθή δηάηξεηεο αθίδαο, κήθνπο 36 - 

45cm, δηακέηξνπ 5mm, κε 15 ή 30 θιηπ. 

     Β. Δξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο γηα αλνηθηή & ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε 

θήιεο, κε 30 ειηθνεηδή θιηπ ηηηαλίνπ. 

     Γ. Δξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο γηα αλνηθηή & ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε 

θήιεο, κε 30  θιηπ ζε ζρήκα βίδαο απφ PGLA θαη κε έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο. 

 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε δεηγκάησλ γηα φια ηα δεηνχκελα είδε, 

βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη θαη ε αμηνιφγεζε. 

    

                                                            ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ο ρεηξνπξγηθφο ηκαηηζκφο κηαο ρξήζεσο, ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Δονςπασημφ – Δθθδκζημφ Πνμηφπμο ΔΛΟΣ – ΔΝ 13795 1-2-3, 

πεξί ρεηξνπξγηθψλ νζσλίσλ, ρεηξνπξγηθψλ κπινπδψλ θαη ελδπκαζίεο ρψξσλ θαζαξνχ 

αέξα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαηξηθά βνεζήκαηα γηα αζζελείο, θιηληθφ πξνζσπηθφ 

θαη εμνπιηζκφ. 

Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ζα πξέπεη λα δειψλεη κε επίζεκν έγγξαθν ηελ 

ζπκκφξθσζή ηεο ζην Πξφηππν θαη λα επηζπλάπηεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη 

έιεγρνπ πνπ νξίδνληαη απφ ην Πξφηππν. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 

9001/2008 ( ή λεφηεξν ) ή ISO 13485/2003. 

Σα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ CE MARK, ζχκθσλα κε ηηο 

Οδεγίεο 93/42/ΔΚ ή 98/79/ΔΚ. 

Να αλαγξάθεηαη ζε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία ιήμεο απνζήθεπζεο ηνπ 

πξντφληνο. 

Η εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ ηέηνην πιηθφ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ άζεπην 

ηερληθή. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 1
δξ

 δηαβνχιεπζεο  

πνπ πξνεγήζεθε θαη ζπληάρζεθαλ απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ζχκθσλα κε ηηο ελ 

γέλεη δηεζλείο παξαδεδεηγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα, ηηο παξαδνρέο 

ηεο ηαηξηθήο – λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, ηελ θιηληθή εκπεηξία απφ ηελ θαζεκεξηλή 



ρξήζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ηελ εκπεηξία ησλ κειψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγελέζηεξνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ πξνζεθηηθή κειέηε θαη δηαζηαχξσζε ησλ είδε 

πξνζθεξφκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

αλαθνίλσζε ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε. 

 

-                                                                  - H – 

-                                                           ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

                                 ΙΩΑΝΝΟΤ  Κ. 

 

 

                                 ΓΙΑΣΡΑΚΟ  Ι. 

 

 

                                ΣΔΦΑΝΙΓΟΤ Α. 

 


