
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΤΡΑ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Η επιτροπι παραλαβισ του Νοςοκομείου μπορεί να προβεί ςε ζλεγχο δειγμάτων , το 

κόςτοσ του οποίου βαρφνει τον προμθκευτι. 

  Α. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ ΑΠΛΟΙ  

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C E, που αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 

93/42/ΕΟΚ  

2) 2) Να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996  

3)  τθν ετικζτα /ςυςκευαςία ( ι προϊόν) να αναγράφονται με ευκρινι και 

ευανάγνωςτο τρόπο ( και ςτα ελλθνικά), τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

Α) Επωνυμία εταιρείασ/καταςκευαςτι 

Β) Ημερομθνία τελικισ χριςθσ  

Γ) Κωδικόσ παρτίδασ (LOT) 

 Δ) Τλικό καταςκευισ  

Ε) Αναφορά ςε προϊόν μιασ χριςθσ  

Η τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που αναφζρονται παραπάνω 

και κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων 

προϊόντων , ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και 

μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των 

προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 

130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10- 09). Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να 

παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων. 

     4) Καταςκευαςμζνοι από (μθ τοξικό) PVC, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ    

     5) Ο ςάκοσ να είναι χωρθτικότθτασ 2.000ml και με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100 ml  

     6)  Με ςωλινα διαφανι ανκεκτικό, να μθν τςακίηει, με μικοσ τουλάχιςτον 90 cm  

     7) Με ςφνθκεσ ακροφφςιο ςφνδεςθσ με όλουσ τουσ κακετιρεσ και αποχετευτικοφσ 

ςωλινεσ, με καπάκι  

 

 Β. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΜΕ ΚΑΝΟΤΛΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟΙ  

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C.E, που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ 

2)  Να ςυμμορφϊνονται με τισ απατιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996  

3)  Αποςτειρωμζνοι με διεργαςία θ οποία επικυρϊνεται και ελζγχεται ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων  



4)  ε μεμονωμζνθ ατομικι ςυςκευαςία μιασ χριςεωσ, όπου κα αναγράφονται με 

ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα παρακάτω:  

Α) όνομα/εμπορικι ονομαςία καταςκευαςτι και χϊρα καταςκευισ  

Β) υλικό καταςκευισ  

Γ) ζνδειξθ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ  

Δ) μζκοδοσ αποςτείρωςθσ  

 Ε) κωδικοί παρτίδασ (LOT) 

 Z) Ημερομθνία καταςκευισ και τελικισ χριςθσ (μινασ ζτοσ)  

H)  ε ατομικι ςυςκευαςία αποςτειρωμζνοι ανά ζνασ.  

Η τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που αναφζρονται παραπάνω 

και κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων 

προϊόντων , ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και 

μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των 

προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 

130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10- 09). Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να 

παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων.  

5) Να ζχουν διπλζσ ραφζσ αςφαλείασ, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ  

6) Χωρθτικότθτασ 2.000ml και με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100 ml ςτθν μπροςτινι 

πλευρά.  

7) Να διακζτουν ειδικι εςωτερικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ οφρων  

 8) Η αποχετευτικι ζξοδοσ να είναι ςτο κζντρο του ςάκου (κατά προτίμθςθ διαφανισ) 

τφπου Σ  

9) Ο ςωλινασ να είναι με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο (τουλάχιςτον 7 mm), ϊςτε να 

διευκολφνει τθν διζλευςθ των πθγμάτων, να μθν τςακίηει και να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 

90 cm.  

10) Να διακζτουν ςτο ςωλινα ειδικι αποδοχι ςτο ςθμείο ειςόδου (ακροφφςιο), για 

εφκολθ και αςφαλι δειγματολθψία  

11) Ο ςωλινασ να φζρει ειδικό κλίπ διακοπισ ροισ 

 12) Ο ςωλινασ να διακζτει κλιμακωτό ακροφφςιο ςυμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ 

κακετιρων και αποχετευτικϊν ςωλινων με καπάκι  

13) Να ζχουν ενιςχυμζνεσ οπζσ για αςφαλι και ςίγουρθ ςτιριξθ  

14) ε ατομικι ςυςκευαςία χαρτί και νάυλον (blister) 

 

 

 

 



 Γ. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΜΕ ΚΑΝΟΤΛΑ (ΜΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟΙ) 

 

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C.E, που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ 

2)  Να ςυμμορφϊνονται με τισ απατιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996  

3) ε ςυςκευαςία, όπου κα αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο 

τουλάχιςτον τα παρακάτω:  

Α) όνομα/εμπορικι ονομαςία καταςκευαςτι και χϊρα καταςκευισ  

Β) υλικό καταςκευισ  

Γ)  κωδικοί παρτίδασ (LOT) 

 Δ) Ημερομθνία καταςκευισ και τελικισ χριςθσ (μινασ ζτοσ)  

Η τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που αναφζρονται παραπάνω 

και κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων 

προϊόντων , ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και 

μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των 

προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 

130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10- 09). Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να 

παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων.  

4) Να ζχουν διπλζσ ραφζσ αςφαλείασ, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ  

5) Χωρθτικότθτασ 2.000ml και με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100 ml ςτθν μπροςτινι 

πλευρά.  

6) Να διακζτουν ειδικι εςωτερικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ οφρων  

 7) Η αποχετευτικι ζξοδοσ να είναι ςτο κζντρο του ςάκου (κατά προτίμθςθ διαφανισ) 

τφπου Σ  

8) Ο ςωλινασ να είναι με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο (τουλάχιςτον 7 mm), ϊςτε να 

διευκολφνει τθν διζλευςθ των πθγμάτων, να μθν τςακίηει και να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 

90 cm.  

9) Να διακζτουν ςτο ςωλινα ειδικι αποδοχι ςτο ςθμείο ειςόδου (ακροφφςιο), για 

εφκολθ και αςφαλι δειγματολθψία  

10) Ο ςωλινασ να φζρει ειδικό κλίπ διακοπισ ροισ 

 11) Ο ςωλινασ να διακζτει κλιμακωτό ακροφφςιο ςυμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ 

κακετιρων και αποχετευτικϊν ςωλινων με καπάκι  

12) Να ζχουν ενιςχυμζνεσ οπζσ για αςφαλι και ςίγουρθ ςτιριξθ  

 

 

 



Δ. ΤΚΕΤΕ ΩΡΙΑΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΟΤΡΩΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ 

 

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C.E, που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ 

 2) Να ςυμμορφϊνονται με τισ απατιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996 

 3) Αποςτειρωμζνοι (με διεργαςία θ οποία επικυρϊνεται και ελζγχεται ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων)  

4) ε μεμονωμζνθ ατομικι ςυςκευαςία μιασ χριςεωσ, όπου κα αναγράφονται με 

ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα παρακάτω:  

Α) όνομα/εμπορικι ονομαςία καταςκευαςτι και χϊρα καταςκευισ 

 Β) υλικό καταςκευισ  

Γ) ζνδειξθ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ  

Δ) μζκοδοσ αποςτείρωςθσ  

Ε) κωδικοί παρτίδασ (LOT) 

 Z) Ημερομθνία καταςκευισ και τελικισ χριςθσ (μινασ ζτοσ)  

Η) ςυνκικεσ αποκικευςθσ  

Η τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που αναφζρονται παραπάνω 

και κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων 

προϊόντων , ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και 

μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των 

προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 

130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/2-10- 09) .Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να 

παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων. 

5) ε ατομικι ςυςκευαςία αποςτειρωμζνεσ ανά μια  

6) Χωρθτικότθτασ 2.000ml και με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 100 ml ςτθν μπροςτινι πλευρά. 

7)Να ζχει φίλτρο και ειδικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ οφρων  

8) Με εφκαμπτο ςωλινα, που δεν τςακίηει, με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο (τουλάχιςτον 7 

mm), και να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 120 cm  

8) Να υπάρχει, ςτο ςωλινα ειδικι υποδοχι δειγματολθψίασ.  

9) Να φζρουν, ςτο ςωλινα, ειδικό κλιπ διακοπισ ροισ  

10) Ο ςωλινασ να διακζτει κλιμακωτό ακροφφςιο, ςυμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ 

κακετιρων και αποχετευτικϊν ςωλινων με καπάκι  

11) Η αποχετευτικι ζξοδοσ του ςάκου, να είναι κατά προτίμθςθ ζκκεντρθ, διαφανισ τφπου 

Σ, (τθσ οποίασ θ άκρθ κα είναι ςυμβατι απλοφσ ουροςυλλζκτεσ) και να διακζτει ο ςάκοσ 

ειδικι κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ αποχετευτικισ εξόδου, για αποφυγι ςταξίματοσ, μετά το 

άδειαςμα και να διατθρείται κακαρι.  

12) Ο ςάκοσ να διακζτει δυνατότθτα ςτιριξθσ ,πλαςτικό ςτιριγμα άγκιςτρο, προαιρετικά 

και να υπάρχει δυνατότθτα αναγραφισ ςτοιχείων του αςκενοφσ.  



13) Να διακζτουν ςκλθρό πλαςτικό διαφανι ςυλλεκτικό κάλαμο, ςυνδεδεμζνο με το ςάκο. 

Η χωρθτικότθτα του να είναι 500ml με ευκρινι διαβάκμιςθ ανά 5 ml, ζωσ τα 50 ml και ανά 

25 ml ζωσ τα 500 ml.  

14) Με ςτρόφιγγα εκκζνωςθσ των οφρων.  

15)Να φζρει ορατό διαφανι εξωτερικό ςταγονοκάλαμο, με ειδικι (εςωτερικι) βαλβίδα μθ 

παλινδρόμθςθσ 

 

 

 Ε. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ 

1) Να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ προϊόντοσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ 

C.E, που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ 

 2) Να ςυμμορφϊνονται με τισ απατιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 8669-2:1996 

 3) Αποςτειρωμζνοι (με διεργαςία θ οποία επικυρϊνεται και ελζγχεται ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων)  

4) Να είναι υποαλλεργικοι 

5) Να ζχουν διπλι δεξαμενι ϊςτε να παρεμποδίηεται θ παλινδρόμθςθ των οφρων 

6) Να είναι χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 50CC 

 

 

Σ. ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΩΝ ΣΗΝ ΚΛΙΝΗ ΣΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 

 

Να είναι ςυμβατά  με τουσ προςφερόμενουσ ουροςυλλζκτεσ 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Ι. ΚΟΤΣΟΔΟΝΣΗ 

Α. ΠΑΠΟΤΣΑΝΗ 

Α. ΦΕΡΕΝΣΙΝΟΤ 


