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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  

ΠΠΤΦΤ 2015 

1)ΔΠΗΓΔΜΟΗ ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΔΞ ΔΛΑΣΗΚΟΤ ΝΖΜΑΣΟ  

Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ απνηεινύληαη από βακβαθεξά 

θαη ειαζηηθά λήκαηα θαηαιιήινπ πθάλζεσο (θαζαξή θαη ρσξίο ελώζεηο), ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά απηώλ. Οη παξπθέο ησλ ηαηληώλ ζα πξέπεη λα 

είλαη πθαζκάηηλεο (ππό κνξθή νύγηαο) θαη όρη θνκκέλεο. Ζ επηκήθπλζε ησλ ηαηληώλ 

κε ζύγρξνλε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (λα αθνινπζνύλ θαηά πξνζέγγηζε ην λόκν ηεο 

ειαζηηθήο παξακόξθσζεο) ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 70% ηνπ αξρηθνύ 

κήθνπο. Ζ δύλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηκήθπλζε 70% πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην (minimum) 10N / αλά εθαηνζηό (cm) δεινύκελνπ πιάηνπο. Οη ειαζηηθνί 

επίδεζκνη ζα επηκεθύλνληαη ρσξίο ειάηησζε ηνπ πιάηνπο. Μεηά ηελ επαλαθνξά από 

ηελ ηάλπζε, ην κήθνο ηνπ δνθηκίνπ δελ ζα uπεξβαίλεη ην 60% ηνπ κήθνπο πιήξνπο 

ηάλπζεο. 

Να είλαη αλζεθηηθνί θαη λα κελ πξνθαινύλ εξεζηζκνύο ζην δέξκα. 

Να έρνπλ ρξώκα αλνηθηό θαη λα ζπλνδεύνληαη από ηθαλό αξηζκό ζπλδεηήξσλ γηα ηε 

ζηεξέσζή ηνπο. 

Σν βάξνο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ησλ ειαζηηθώλ επηδέζκσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

κηθξόηεξν ησλ 70 gr/m
2
.  

Διαστάσεις 

To πιάηνο ησλ ειαζηηθώλ επηδέζκσλ θαζνξίδεηαη ζε 5, 10 θαη 15 εθαηνζηά (cm) θαη 

ην αξρηθό κήθνο ζε 2,7 κέηξα (m) πεξίπνπ θαη ην ηειηθό κήθνο ζε ηάλπζε 4.5 κέηξα 

(m) θαη’ ειάρηζην (minimum). Κάζε ειαζηηθόο επίδεζκνο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από 

αξηζκό ζπλδεηήξσλ σο εμήο: 

Γηα ην πιάηνο ησλ 5cm: έλαο ζπλδεηήξαο. 

Γηα ην πιάηνο ησλ 10 cm: δύν ζπλδεηήξεο.  

Γηα ην πιάηνο ησλ 15 cm: ηξεηο ζπλδεηήξεο. 

5cm   : 5.000 ηεκάρηα  

10cm : 7.000 ηεκάρηα  

15cm:  7.000 ηεκάρηα  

Συσκευασία 

 Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη ζα παξαδίδνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία εληόο ζεινθάλ ή 

πιαζηηθνύ πιηθνύ, ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηνθηβώηηα γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο από ηηο θαηαπνλήζεηο θαηά ηε κεηαθνξά. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ 

πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν θαη πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία από ηελ 

πγξαζία, ηε ξύπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά. 

Δπίζεο επί ηεο αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: 

-ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο (επσλπκία, ηόπνο) 

-ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

-νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθώλ επηδέζκσλ θαζώο θαη ην κήθνο ζε ηαλπζκό 

-ν ρξόλνο θαηαζθεπήο 



-νδεγίεο ρξήζεσο θαη πιύζεσο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

-ν αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο 

2)  ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΡΖΣΗΝΟΤΥΟ ΓΤΦΔΠΗΓΔΜΟ ΣΑΥΔΗΑ ΠΖΞΔΧ 

Με ηελ δηάβξεμή ηνπο λα πγξαίλνληαη γξήγνξα θαη νκνηόκνξθα ζε ρξόλν 2 ιεπηώλ, 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πθαζκάηηλν fiberglass εκπνηηζκέλν κε ξεηίλε θαη 

πνιπνπξεζάλε, λα είλαη αεξνδηαπεξαηνί, ην εθκαγείν λα είλαη ειαθξύ, ζθιεξό, 

αθηηλνδηαπεξαηό θαη λα ζηεγλώλεη εύθνια όηαλ βξαρεί. 

 To πιάηνο ησλ ζπλζεηηθώλ ξεηηλνύρσλ γπςεπηδέζκσλ ηαρείαο πήμεσο θαζνξίδεηαη 

σο εμήο: 

       7.5 εθαηνζηά (cm),  Σεκάρηα   100  

       12,5 εθαηνζηά (cm). Σεκάρηα    50     

3)  ΓΤΦΔΠΗΓΔΜΟΗ ΣΑΥΔΗΑ ΠΖΞΔΧ 

Γπςεπίδεζκνη ηαρείαο πήμεσο (έσο 2min) κε κηθξή απώιεηα γύςνπ πξίλ θαη κεηά ηνλ 

εκπνηηζκό ζην λεξό . Απαηηνύκελνο ρξόλνο δηαβξνρήο έσο 3 sec. Ζ ζύζηαζε ηνπ 

επηδέζκνπ γύςνπ λα είλαη θξεκώδεο. Ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξέπεη λα 

έρεη νκαιό θαη ηέιεην θηλίξηζκα. Να γίλεηαη νκνηνγελήο δηαβξνρή όισλ ησλ 

ζηξσκάησλ ηεο γπςνηαηλίαο θαηά ηελ εκβάπηηζε ζε λεξό . 

Διαστάσεις: 

Οη δηαζηάζεηο ησλ γπςεπηδέζκσλ θαζνξίδνληαη ζε πιάηνο 10 εθαηνζηά (cm), 15 

εθαηνζηά (cm) θαη κήθνο 2 κέηξσλ(m). 

10cm: 2000 ηεκάρηα  

15cm: 2500 ηεκάρηα  

4) ΔΠΗΓΔΜΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ (ORTHO-BAN) 

Δπίδεζκνο βάκβαθνο γηα ηνπνζέηεζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε γύςνπ. Οθείιεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από βακβάθη ή πιηθό κε πθαζκάηηλν, λα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή 

ηνπ δέξκαηνο, λα είλαη απηνζπγθξαηνύκελνο, λα θόβεηαη εύθνια κε ην ρέξη, λα έρεη 

κεγάιε θάζεηε ειαζηηθόηεηα, λα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί, λα είλαη εππξνζάξκνζηνο, 

καιαθόο, απαιόο, απνξξνθεηηθόο  θαη αθηηλνδηαπεξαηόο. 

Διαστάσεις: 

To πιάηνο ησλ επηδέζκσλ βάκβαθνο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

5 εθαηνζηά (cm): 500 ηεκάρηα  

10 εθαηνζηά (cm): 2500 ηεκάρηα  

15 εθαηνζηά (cm): 3500 ηεκάρηα  

5) ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

Δηδηθέο δεξκαηηθέο απηνθόιιεηεο έιμεηο από αθξώδεο πιηθό. 

100 ηεκάρηα  

6)  COLLAR & CUFF 

Ηκάληαο από αθξώδεο πιηθό, ππναιιεξγηθό, επελδεδπκέλν κε ζσιελνεηδή επίδεζκν, 

ν νπνίνο είλαη πιεγκέλνο από ίλεο θπζηθνύ βακβαθηνύ, ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί 



θακία ρεκηθή επεμεξγαζία. Ο ηκάληαο λα είλαη θνκκέλνο ζε ισξίδεο ζηηο αθόινπζεο 

δηαζηάζεηο: 

 πλνιηθό κήθνο έσο 10κ., πάρνο 1cm θαη πιάηνο από 5cm–8cm. Να θόβεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε επηζπκεηό κήθνο θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ λα εμαζθαιίδεηαη κε πιαζηηθά 

θιηπο ζηεξέσζεο, ζε ηθαλό αξηζκό γηα ην ζύλνιν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηα νπνία λα 

δηαηίζεληαη εληόο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντόληνο. 

2000 ηεκάρηα (20.000 κέηξα)  

 

7) ΣΑΗΝΗΔ ΤΓΚΛΗΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ 

Απηνθόιιεηεο απνζηεηξσκέλεο ηαηλίεο ζπγθιίζεσο ηξαύκαηνο από πνιπακίδε κε 

ππναιιεξγηθή θόιια. Οθείινπλ λα είλαη εύθακπηεο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή 

ηνπ δέξκαηνο. 

Διαστάσεις:  

3mm* 75mm   

Ποζόηηηα : 15 θνπηηά ησλ 100 θαθειιίζθσλ. Κάζε θαθειιίζθνο πεξηέρεη πεξίπνπ 8 

ηαηλίεο ζύγθιηζεο  

 

8) ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ (Τθαζμάηινορ) 

Σν ππό πξνκήζεηα πιηθό πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί νη ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη. Nα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη 

λα κε θέξεη ειαηηώκαηα ή αηέιεηεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. Nα κελ πξνθαινύλ 

εξεζηζκνύο ή αιιεξγία. O ιεπθνπιάζηεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζε πελία. Tα 

πελία λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά ησλ 10 - 20 ηεκαρίσλ. Ο ππό πξνκήζεηα 

ιεπθνπιάζηεο ζα πξέπεη λα είλαη από ηαηλία θαηαζθεπαζκέλε από ύθαζκα 

βακβαθεξό ή ζπλζεηηθό ή ζύκκηθην πιηθό. Σν ρξώκα ηεο ηαηλίαο λα είλαη άζπξν έσο 

απνρξώζεσο αλζξσπίλνπ δέξκαηνο. Ζ κία επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο λα είλαη νκνηόκνξθα 

επηζηξσκέλε κε ηζρπξή θνιιεηηθή νπζία πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθή ειαζηνκεξήο 

ύιε ή ειαζηηθό (KREP) ή ζπλζεηηθό ειαζηνκεξέο θ.ιπ., ζην νπνίν λα πεξηέρεηαη 

νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ. Σν πιάηνο ηνπ ιεπθνπιάζηε λα είλαη 5cm. 

  Αξηζκόο ζπζθεπαζηώλ: 1400 ζπζθεπαζίεο ησλ 10 ηεκαρίσλ  

 9) ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ (μεηάξι) 

Σν ππό πξνκήζεηα πιηθό πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί νη ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη. Nα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη 

λα κε θέξεη ειαηηώκαηα ή αηέιεηεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. Nα κελ πξνθαινύλ 

εξεζηζκνύο ή αιιεξγία. O ιεπθνπιάζηεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζε πελία. Tα 

πελία λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά ησλ 10 - 20 ηεκαρίσλ. 

Διαστάσεις: 

9,14 κέηξα Υ 2,5 εθαηνζηά: 4000 ζπζθεπαζίεο   

9,14 κέηξα Υ 5 εθαηνζηά: 300 ζπζθεπαζίεο  

9,14 κέηξα Υ 7,5 εθαηνζηά: 1000 ζπζθεπαζίεο  

10) ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΚΑΛΤΦΖ 

ΤΓΚΡΑΣΖΖ ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΧΝ 



Να είλαη από κε δηαθαλέο θηικ πνιπνπξεζάλεο, απηνθόιιεην επίζεκα κε πδξόθηιε 

απνξξνθεηηθή γάδα ζην ζεκείν επαθήο ηνπ θιεβνθαζεηήξα. Ζ θνιιεηηθή επηθάλεηα 

λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα θαη λα κελ πξνθαιεί αιιεξγίεο (ηύπνπ mepore). Να θέξεη 

πιαίζην ζηελ πάλσ πιεπξά γηα εύθνιε θαη ζηαζεξή εθαξκνγή θαη εγθνπή ζην κέζν 

ηνπ επηζέκαηνο. Δπίζεο λα θέξεη 2 επηπιένλ ηαηλίεο γηα πην ηζρπξή ζπγθξάηεζε ηνπ 

θιεβνθαζεηήξα. Παξέρνληαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 100 ηεκαρίσλ. 

Γιαζηάζειρ:  

6cm Υ 8cm ± 1.5cm: θνπηηά (Βt) 11000  

11) ΔΠΗΓΔΜΟΗ ΓΗΚΣΤΧΣΟΗ ΧΛΖΝΧΣΟΗ 

Να πξνζθέξνληαη ζσιελσηνί δηθηπσηνί επίδεζκνη κεγάιεο ειαζηηθόηεηαο κε πςειό 

πνζνζηό βάκβαθνο. Να κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ απιά θαη γξήγνξα. Ζ ζηεξέσζε λα 

είλαη αζθαιήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο. πλνιηθό κήθνο ησλ επηδέζκσλ αλά 

ζπζθεπαζία: πεξίπνπ 25 κέηξα. Να κπνξνύλ λα θνπνύλ ζε επηζπκεηό κέγεζνο ρσξίο 

λα θαηαζηξέθνληαη ή λα δεκηνπξγνύλ λήκαηα. Να πξνζθέξνληαη γηα επίδεζε ή 

ζηεξέσζε: δαθηύισλ, ρεξηώλ, βξαρίνλα, πνδηνύ, θεθαιηνύ, θνξκνύ. Ζ ζύλζεζε όισλ 

ησλ δηθηπσηώλ επηδέζκσλ λα είλαη 68% βακβάθη, 24% πνιπακίδην, 8% 

πνιπνπξεζάλε. 

Διαστάσεις:  

Νν 0  (γηα δάρηπια):  ηεκάρηα 5  

Νν2  (γηα άθξα):     ηεκάρηα 8  

Νν4  (γηα θεθάιη):    ηεκάρηα 30  

Νν8  (γηα θνξκό):     ηεκάρηα 10   

12) ΔΠΗΘΔΜΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΜΔ ΓΑΕΑ. 

Απηνθόιιεην επίζεκα κε πδξόθηιε απνξξνθεηηθή non woven γάδα ζην ζεκείν 

επαθήο κε ην ηξαύκα. Ζ θνιιεηηθή επηθάλεηα λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα θαη λα κελ 

πξνθαιεί αιιεξγίεο. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 50 ηεκαρίσλ. 

Διαστάσεις: 

   5 Υ 7  cm    Σεκ.   5.000    

   6 Υ 7  cm    Σεκ.   6.000   

10 Υ 10 cm    Σεκ.   8.000   

15 Υ 10 cm    Σεκ.   7.000   

10 Υ 20 cm,   Σεκ.   7.000    

10 Υ 30 cm    Σεκ.   8.000    

                                 

                             ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

-ΓΔΗΓΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη: 

1. Να δειώζνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθώλ επηδέζκσλ θαη ηνλ ηόπν 

εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

2. Να θαηαζέζνπλ σο δείγκα κία απηνηειή ζπζθεπαζία από θάζε πξνζθεξόκελν 

είδνο. 



3. Σπρόλ απνθιείζεηο από ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, λα 

αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. 

4. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε ηνπ ΔΟΦ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζην Μεηξών Καηαζθεπαζηώλ Ηαηξνηερλνινγηθώλ Πξντόλησλ αλ ηα πξντόληα είλαη 

ειιεληθήο θαηαζθεπήο ή αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ CE από αξκόδην επξσπατθό 

νξγαληζκό, αλ ηα πξντόληα είλαη επξσπατθήο ή άιιεο θαηαζθεπήο. 

5. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο βεβαίσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ όηη νη πξνζθεξόκελνη επίδεζκνη δελ πξνθαινύλ εξεζηζκνύο 

ζην δέξκα.  

6. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε, κε ηελ πξώηε παξαιαβή πνπ ζα γίλεηαη, ην Ννζνθνκείν ζα 

ζηέιλεη δείγκα ζηνλ Δ.Ο.Φ. γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν κε ΔΞΟΓΑ ΣΩΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ.  

7. Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ, όηαλ πξνζθνκηζηεί ζην Ννζνθνκείν πξντόλ 

πνπ είλαη πνηνηηθά εθηξεπόκελν θαη ζα απνδεηθλύεηαη από δεηγκαηνιεςία, ζα ππάξρεη 

πνηληθή ξήηξα κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 3.000,00€. 

 

Οι ππομηθεςηέρ, για ηην καλύηεπη αξιολόγηζη ηων πποζθεπομένων ειδών, θα 

πποζκομίζοςν δωπεάν δείγμαηα για κάθε πποζθεπόμενο είδορ. Σα δείγμαηα θα 

θέποςν αςηοκόλληηη εηικέηα πος θα αναγπάθει εςκπινώρ ηην επωνςμία ηος 

ππομηθεςηή καθώρ και ηον Α/Α ηος είδοςρ ωρ οπίζεηαι ζηη διακήπςξη.  

 

                                      Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 Εώξδνπ Μαξθέια-Παγσλίηζα:      

Αλαζηαζάθεο Κσλζηαληίλνο:     

 Σζέηζεξεο Θεόδσξνο:          


