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Οη θάησζη εηδηθνί φξνη αθνξνχλ φια ηα πξντφληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ θαη ζθνπφ
έρνπλ ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ θαη ηελ
νξζή πξνκήζεηα απηψλ απφ ην Ννζνθνκείν:
Να πεξηιακβάλεηαη ην θπιιάδην νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ κεηαθξαζκέλν ζηα
Διιεληθά.
Σα πξντφληα λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη ζηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE
Mark.
Να πξνζθνκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θιηληθέο κειέηεο, θαηά πξνηίκεζε ηπραηνπνηεκέλεο,
δεκνζηεπκέλεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ πξντφληνο ζε δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο.
Ζ εκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη άλσ ησλ 2 εηψλ.
Σν θαθφ απνηέιεζκα κεηά απφ ρξήζε ζην ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ ζα
απνηειεί ιφγν απφξξηςεο.
Πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ Ννζνθνκείσλ πνπ ήδε πξνκεζεχνληαη ην πξντφλ.
Τπεχζπλε δήισζε, φπνπ ζα δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο θαη
ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά).
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα
είλαη εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο ζηα
Διιεληθά Γεκφζηα, ηξαηησηηθά θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη
έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ζην Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη ε ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε πηζαλή
αλάθιεζε-απφζπξζε πξντφληνο, ή κεηά απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο « Κάξηαο Αλαθνξάο
Πεξηζηαηηθψλ Υξεζηψλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ » ( Λεπθή Κάξηα ).
Κάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα
πξνζθνκίζεη δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κε αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
δηαγσληζκφ, πνπ λα αλαθέξεη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πξνζθέξνπζα
εηαηξεία, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα δεζκεπηεί λα ηελ πξνκεζεχζεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
πνζφηεηα ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο.

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΩΗΜΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ

1.

Κμοζημφιζα ( πακηεθυκζ – πμοηάιζζμ ) πμθθαπθχκ πνήζεςκ.
Κνπζηνχκη ( παληειφλη & πνπθάκηζν) UNISEX απφ χθαζκα TOPCOT δηπιήο φςεσο &
CLASSICV κε ιαηκφθνςε, κε ηζέπεο ( κέζα – έμσ ), κε ιάζηηρν ή θαθαξφια ζηε κέζε,
ππναιιεξγηθά θαη αληηζηαηηθά, δηαθφξσλ κεγεζψλ(S,M,L,XL) θαη ρξσκάησλ.
Να πιέλνληαη ζην πιπληήξην θαη λα είλαη κεγάιεο αληνρήο θαη λα κελ καδεχνπλ θαη
μεβάθνπλ.
Να είλαη ρξψκαηνο πνάζζκμ θαη ιπθε ζημφνμ.

2. Κμοζημφιζα (πακηεθυκζα – πμοηάιζζα) ιζαξ πνήζεςξ.

Ζ κπινχδα λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε θνληφ καλίθη θαη ηζέπε γηα ιφγνπο επθνιίαο, ελψ ην
παληειφλη λα έρεη θνξδφλη γηα κεγαιχηεξε άλεζε θαη επθνιία.
Σα πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη αδηαθαλέο θαη αεξνδηαπεξαηφ.
Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε Small, Medium, Large θαη X- Large.

3. Μπθμφγεξ - Ρυιπεξ πεζνμονβείμο πμθθαπθχκ πνήζεςκ , οθαζιάηζκεξ – αδζάανμπεξ.

Μπινχδα ρεηξνπξγείνπ κε αιιεινθαιππηφκελε πιάηε κε θνξδφληα, κπξνζηηλφ ηκήκα θαη
καλίθηα ζε χθαζκα θξάγκα πγξψλ θαη ζσκαηηδίσλ θαη καλζέηα ειαζηηθή.
Μεγάιεο αληνρήο, ππναιιεξγηθή, αληηζηαηηθή, κεγάιε αληνρή ζην πιχζηκν, ρσξίο λα μεβάθεη
θαη κε πξνζηαζία απφ ηελ δηζδεζε αίκαηνο, πγξψλ θαη παζνγφλσλ ηψλ.Να είλαη ρξψκαηνο
πνάζζκμ ζημφνμ.
Μεγέζνπο: Large – Xlarge.

4.

Μπθμφγεξ – νυιπεξ πεζνμονβείμο, απμζηεζνςιέκεξ ( ιζαξ πνήζεςξ )
Α). Απθέξ (L – XL).


Να θέξεη εηδηθή αδηάβξνρε ελίζρπζε ,απφ θηικ πνιπαηζπιελίνπ θαη non-wovenβηζθφδε ,απφ ην
ζψξαθα έσο θάησ θαη ζηα καλίθηα απφ ηηο καλζέηεο κέρξη ηνπο αγθψλεο.
Να θιείλεη πίζσ θαη λα θαιχπηεη ηελ πιάηε ζε ζρήκα θαθέινπ.
Σν κήθνο ηεο κπινχδαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ κέζε ηεο θλήκεο.
Ζ κπινχδα λα κελ εκπνδίδεη ηελ αλαπλνή θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο.
Να είλαη δηπισκέλε κε πξαθηηθφ θαη εχθνιν ηξφπν γηα άζεπηε έλδπζεο.
Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε (L, XL,) θαη ην ζχκβνιν λα είλαη νξαηφ ρσξίο λα μεδηπισζεί
ε κπινχδα.
Ζ δψλε λα είλαη πηαζκέλε ζε ράξηηλε θάξηα.
πζθεπαζία κηθξνχ κεγέζνπο γηα νηθνλνκία ρψξνπ.
Να θέξεη δηπιφ ηξφπν θιεηζίκαηνο πίζσ ζηνλ ιαηκφ γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη άλεζε.
Οη καλζέηεο λα είλαη καιαθέο.
ε θάζε παθέην κπινχδαο , λα ππάξρνπλ 2 ρεηξνπεζέηεο
Β). Δκζζποιέκεξ (L – XL).












Δθηφο ησλ παξαπάλσ πξέπεη:






5.

Να είλαη αλζεθηηθή, αεξνδηαπεξαηή, αδηαπέξαζηε απφ θάζε είδνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη
πγξά.
Να είλαη πδξναπσζεηηθή θαη αδηαπέξαζηε ζηα βαθηεξίδηα.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κε πθαζκέλν πιηθφ γηα απνθπγή αιιεξγηψλ.
Να έρεη ηζρπξέο ξαθέο, ζεξκνζπγθνιιεκέλεο, γηα ηελ απνθπγή εηζξνήο πγξψλ θαηά ηελ
επέκβαζε.
Να έρεη ειάρηζην κήθνο ηνπιάρηζηνλ 140cm.

αιπυ – ηζυηανα πεζνμονβείμο.
ακπφ ρεηξνπξγείνπ απφ ρπηή πνιπνπξεζάλε ( καζίθ ) κε πιατλέο ηξχπεο αεξηζκνχ.

Αληηνιηζζεηηθά – αλαηνκηθά – αληηζηαηηθά κε ζχζηεκα θξαδαζκψλ ζηε θηέξλα γηα
πνιχσξε ρξήζε θαη νξζνζηαζία.
Να πιέλνληαη ζην πιπληήξην ζηνπο 90*C θαη λα απνζηεηξψλνληαη.
Μεγέζνπο Ν*36 έσο θαη Ν*47.

6.

Υεζνμονβζηά πεδία – ζιαηζζιυξ απμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζεςξ

Γεκζηέξ Πνμδζαβναθέξ :
Ο Υεζνμονβζηυξ Ηιαηζζιυξ ιζαξ πνήζδξ, εα πνέπεζ κα εκανιμκίγεηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο
Δονςπασημφ – Δθθδκζημφ Πνμηφπμο ΔΛΟΣ- ΔΝ 13795 1-2-3 πενί πεζνμονβζημφ ζιαηζζιμφ.
Δπηπιένλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη :















Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ non woven ψζηε λα είλαη ππναιιεξγηθφ.
Να είλαη αλζεθηηθφ ζην ζρίζηκν, ρσξίο ηλίδηα, κε ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο, κεησκέλε κεραληθή
κλήκε, λα κελ παξάγεη ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ θαη αληαλαθιάζεηο, κε κεγάιε αλνρή ζηηο κεραληθέο
θαηαπνλήζεηο γηα άλεζε ζην ρεηξνπξγείν.
Θα πξέπεη λα κελ αθήλεη αησξνχκελα ζσκαηίδηα ( ρλνχδη ) θαηά ηελ ρξήζε θαη λα κελ γίλεηαη
εχζξππηνο κεηά απφ δηαβξνρή.
Όπνπ ππάξρεη απηνθφιιεηε ηαηλία, απηή λα εθαξκφδεη κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζην δέξκα θαη
λα κελ μεθνιιάεη αλ δηαβξαρεί.
Τπεξαπνξξνθεηηθφ, καιαθφ, πγξναπσζεηηθφ, λα θαιχπηεη ηνλ αζζελή θνληά ζην δέξκα ηνπ θαη
λα παξέρεη εχινγε θπζηνινγηθή άλεζε γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.
ε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία εμσηεξηθά λα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα ζηνηρεία παξηίδαο,
θαηαζθεπαζηή, κέζνπ απνζηείξσζεο, εκεξνκελίαο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο,θαζψο θαη λα θέξεη
εηθνλνγξάθεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη πεξηγξαθή απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα απνθπγή
ιαζψλ.
Να θέξνπλ ζήκαλζε CEMARK ζηε ζπζθεπαζία.
Να κελ πεξηέρεη ιάηεμ πνπ είλαη αιιεξγηθφ.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη δηπισκέλε θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεη ην
άλνηγκά ηεο κε άζεπηε ηερληθή, λα είλαη κία θαη ην θάιπκκα ηξαπεδηνχ ζηα παθέηα. ηκαηηζκνχ
λα πεξηιακβάλεη φια ηα άιια πιηθά, ψζηε αλνίγνληαο ην λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, κε δείθηε
απνζηείξσζεο.
Να θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθφ θαηά ην δπλαηφλ ιηγφηεξν εχθιεθην.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία
.

ΠΑΚΔΣΟ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ.
 Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο.













Απφ πιηθφ non woven, θαη λα απνηειείηαη απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:
1. Απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. Δλδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. Δμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ
ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ.
Πεξηερφκελα Παθέηνπ:
1 Κάιπκκα θεθαιήο απηνθφιιεην, 240x175 εη.
2 Πιεπξηθά θαιχκκαηα απηνθφιιεηα, 80Υ100 εη.
1 Κάιπκκα Σξαπεδηνχ Mayo, απφ πνιπαηζπιέλην, 80X150εη.
1 Κάιπκκα άθξσλ απηνθφιιεην, 170Υ240 εη.
1 Απηνθφιιεηε ηαηλία 10x50 εη.
2 Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο.
1 Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα/θάιπκκα ηξαπεδηνχ, απνζηεηξσκέλν, αδηάβξνρν κε αληηνιηζζεηηθή
ελίζρπζε, 150Υ200 εη.






Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια πνπ δελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Να κελ πεξηέρεη Latex.
ε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ε πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο λα είλαη θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη λα
θέξεη εηθνλνγξάθεκα κε ην πεξηερφκελν ηνπ παθέηνπ
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

ΚΑΛΤΜΜΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΩΝ - ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ.
Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο.














Απφ πιηθφ non woven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:
1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ.
Πεξηερφκελα Καιχκκαηνο:
Οπή ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ 25Υ30εη., κε απηνθφιιεην πεξηκεηξηθά.
2 πιεπξηθέο, δηαθαλείο πιαζηηθέο ζήθεο ηνπνζέηεζεο εξγαιείσλ, κε ηαηλίεο θιεηζίκαηνο Velcro.
Πιεπξηθέο πξνεθηάζεηο θάιπςεο ρεξηψλ.
4 ηαηλίεο ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ, Velcro.
Γηαζηάζεηο: 254/195εη.Υ314εη.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια ψζηε λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.

ΠΑΚΔΣΟ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΗΑ.
.Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο.



Απφ πιηθφ nonwovenθαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:
1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο



2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ



3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ.



Πεξηερφκελα Παθέηνπ:



1 Βαζηθφ θάιπκκα κε απνξξνθεηηθή, αληηκηθξνβηαθή ελίζρπζε δηαζηάζεσλ 250/195Υ350 εη.



1 Κάιπκκα ηξαπεδηνχ Μayo, απφ πνιπαηζπιέλην, αδηάβξνρν κε αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε,
80Υ145 εη.



1 Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα/ θάιπκκα ηξαπεδηνχ, αδηάβξνρν, 150Υ200 εη.



Να Φέξεη ελζσκαησκέλα ζηεξίγκαηα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ζσιήλσλ & θαισδίσλ.



Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια ψζηε λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.



Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.



Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.

ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΑ ΠΑΚΔΣΑ
Να ηεξνχλ ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο.
Α). Παηέημ άηνςκ.

















Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:

1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ.
Πεξηερφκελα Παθέηνπ:
- 1 Κάιπκκα Σξαπεδηνχ Mayo, 80 X 150εη.
- 1 Κάιπκκα ΣξαπεδηoχBackTable, 150π200εη., κε Δλίζρπζε
- 1 Οξζνπεδηθή θάιηζα Stockinette33 X 110 εη.
- 1 Βαζηθφ θάιπκκα άθξνπ απφ πιηθφ κε αληηκηθξνβηαθή ελίζρπζε, κε ειαζηηθή νπή 6 εθ.,
δηαζηάζεσλ 200 X 300 εη.& ζηεξίγκαηα ζηήξημεο ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή θφιια
ψζηε λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Καηαζθεπαζκέλν απφ ηζνζεξκηθφ non woven πιηθφ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη απνξξνθεηηθφ,
καιαθφ, θαη λα παξέρεη εχινγε θπζηνινγηθή άλεζε γηα λα ππνζηεξίδεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ
αζζελνχο
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.
Να κελ πεξηέρεη Latex.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

Β). Παηέημ ζζπίμο.


















Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:

1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ.
Πεξηερφκελν Παθέηνπ:
- 3 Απηνθφιιεηεο ηαηλίεο 10x50 εη.
- 2 Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο.
- 1 Οξζνπεδηθή Κάιηζα Stockinette33X110 εη.
- 1 Κάιπκκα Κεθαιήο Απηνθφιιεην 150Υ240 εη.
- 1 Κάιπκκα 75Υ90 εη.
- 1 Βαζηθφ ζρηζηφ θάιπκκα άθξνπ, απηνθφιιεην, 220Υ300 εη. κε ζρηζκή 15*100 εη.
- 1 Κάιπκκα ηξαπεδηνχ ΜΑΤΟ 80X150 εη.
- 1 Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα/ θάιπκκα ηξαπεδηνχ απνζηεηξσκέλν, αδηάβξνρν, 150Υ200 εη.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια ψζηε λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
H εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

Γ). Παηέημ ανενμζηυπδζδξ.








Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:

1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ
Πεξηερφκελν Παθέηνπ:
4 Υεηξνπεηζέηεο
1 Απηνθφιιεην θάιπκκα 75x90εη.












1 Κάιπκκα 150x180εη.
1 Οξζνπεδηθή θάιηζα Stockinette33x110εη.
2 Απηνθφιιεηεο ηαηλίεο ηκαηηζκνχ 10x50εη.
1 Κάιπκκα αξζξνζθφπεζεο 3σλ ζηξσκάησλ κε ελζσκαησκέλν ζάθν πεξηζπιινγήο πγξψλ, δηπιή
ειαζηηθή νπή 7 εη., έιαζκα κνξθνπνίεζεο ηνπ ζάθνπ, βαιβίδα εθθέλσζεο πγξψλ, ζηεξίγκαηα
ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ, 230π320εη.
1 Κάιπκκα ηξαπεδηνχ mayo,αδηάβξνρν κε αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε, 80π150εη.
1 Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα/Κάιπκκα ηξαπεδηνχ, αδηάβξνρν κε αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε, 150π200εη.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια ψζηε λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.

Γ). Κμονηίκα ηάεεηδξ απμιυκςζδξ ζζπίμο.













Γηαθαλήο θνπξηίλα θάζεηεο απνκφλσζεο, δηαζηάζεσλ 330 X 224εη.
Απφ αληηζηαηηθφ καιαθφ πνιπαηζπιέλην.
Αληηκηθξνβηαθφ ελζσκαησκέλν ηεκλφκελν νζφλην, 42X32εη.
άθνο πεξηζπιινγήο πγξψλ κε θίιηξν δηήζεζεο θαη βαιβίδα παξνρέηεπζεο
Θήθεο ηνπνζέηεζεο εξγαιείσλ
ηεξίγκαηα θαισδίσλ κε Velcro
Με δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε ζηαηψ / ξάκπα ζηήξημεο. λα δηαζέηεη απηνθφιιεηε ηαηλία, ζε νιφιεξν ην
επάλσ κέξνο ηνπ θαιχκκαηνο.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα δηαζέηνπλ ππναιιεξγηθή θφιια ψζηε λα κελ
εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή
Να κελ πεξηέρεη Latex.
Να Γηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

Δ). Κάθοιια πεζνυξ.
















Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:
1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ
Πεξηερφκελν Παθέηνπ:
Κάιπκκα ρεηξφο 3 ζηξσκάησλ, κε ειαζηηθή νπή 5εη.
Απνξξνθεηηθή, αληηκηθξνβηαθή ελίζρπζε
Πιεπξηθή πξνέθηαζε θάιπςεο ρεξηνχ
ηεξίγκαηα ζσιήλσλ αλαξξφθεζεο θαη θαισδίσλ δηαζεξκίαο
Γηαζηάζεηο 200Υ370εη.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια ψζηε λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.
Να κελ πεξηέρεη Latex.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΑ ΠΑΚΔΣΑ
Α). Παηέημ ηοζηεμζηυπδζδξ.
















Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:
1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ
Πεξηερφκελν Παθέηνπ:
-1 Κάιπκκα θπζηενζθφπεζεο ζρήκαηνο Σα, 170Υ230 εη., νπή 8Υ15εη. ηεξίγκαηα ζσιήλσλ
αλαξξφθεζεο θαη θαισδίσλ δηαζεξκίαο, πιέγκα δηήζεζεο 30Υ30εη.
-1 Απνξξνθεηηθή πεηζέηα, 40Υ40 εη.
-2 πνδνλάξηα ιίζνπ
-1 Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα/ θάιπκκα ηξαπεδηνχ απνζηεηξσκέλσλ, αδηάβξνρν, κε αληηνιηζζεηηθή
ελίζρπζε, 150Υ200εη.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια ψζηε λα κελεξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.
Να κελ πεξηέρεη Latex.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

Β). Γζμονδενζηυ παηέημTUR.


Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:





1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ
Πεξηερφκελν Παθέηνπ:
1θάιπκκα κε πξνδηακνξθσκέλε, απηνθφιιεηε νπή θαη απνξξνθεηηθή ελίζρπζε πεξηκεηξηθά.
άθνο κε βαιβίδα παξνρέηεπζεο θαη θίιηξν δηήζεζεο ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ
Πεξηκεηξηθφ έιαζκα δηακφξθσζεο ζρήκαηνο.
ηεξίγκαηα ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ.
Διαζηηθή δαθηπινζήθε ρσξίο ιαηέμ.
Απηνθφιιεηε ηαηλία ζπλέλσζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο κπινχδαο.
Γηαζηάζεηο 150/200 X 310 εη.
ηελ ζπζθεπαζία λα εκπεξηέρνληαη &2πνδνλάξηα ιίζνπ.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εη. κε ππναιιεξγηθή θφιια θαη
δελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.
Να κελ πεξηέρεη Latex.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
















ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ ΠΑΚΔΣΑ
Α). Οθεαθιμθμβζηυ ηάθοιια.


Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:





1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ
Πεξηερφκελν Παθέηνπ:
Γηαθαλή απηνθφιιεηε επηθάλεηα ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ κε ελζσκαησκέλν ηεκλφκελν νζψλην, 8Υ11
εη.












1 ή 2 ζάθνπο πεξηζπιινγήο πγξψλ κε ειάζκαηα κνξθνπνίεζεο.
Γηαζηάζεηο 100x120 εη.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια θαη λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.
Να κελ πεξηέρεη Latex.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

Β). Υεζνμονβζηυ Παηέημ Καηαννάηημο.


Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:





1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ
Πεξηερφκελν Παθέηνπ:



 Κάιπκκα ηξαπεδίνπ 150x140cm – ηεκ.1 Οζψλεην κε πθαζκέλν 100x120cm κε ζαθνχια πεξηζπιινγήο
πγξψλ – ηεκ.1  Υεηξνπξγηθφ πεδίν 100x160cm – ηεκ.1  χξηγγα 1 ml – ηεκ.1  χξηγγα 3 ml – ηεκ.2
χξηγγα 5 ml – ηεκ.2  χξηγγα 10 ml - ηεκ.1 Απνζηεηξσκέλε θνκπξέζα γάδα 7.5 x 7.5cm – ηεκ.10
Οθζαικνινγηθφ επίζεκα – ηεκ.1  Σξηγσληθά ζπνγγίδηα κε ιαβή - ηεκ.5  Μπνι πιαζηηθφ 60ml - ηεκ.1
Απνζηεηξσκέλεο πνδηέο ρεηξνπξγείνπ κεγέζνπο L κε πεηζέηα ρεηξφο– ηεκ. 2 Μαραηξίδην 2.75mm κε
άλσ & θάησ θνπηηθά ζεκεία, εηδηθή επίζηξσζε θαηά ησλ αληαλαθιάζεσλ ηνπ– ηεκ. 1  Μαραηξίδην 15*–
ηεκ. 1  Βειφλε θαςνπιφξεμεο25G – ηεκ. 1  Βειφλε πδξνδηαρσξηζκνχ27GAngled– ηεκ. 1 Βειφλε
αέξνο 27G – ηεκ. 1  Εεχγε γαληηψλ απνζηεηξσκέλα No.7.5 – δεχγε ηεκ. 2
ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΑ ΠΑΚΔΣΑ






















Δπειααηζηυ Παηέημ Αββεζμβναθίαξ.
Να πεξηιακβάλεη:
Κάιπκκα ηξαπεδηνχ 150*190 εθ.
Μπινχδεο XL εληζρπκέλεο
χξηγγεο 10 mlLuerLock
χξηγγεο 20 mlLuerLock
χξηγγεο 5 mlLuerLock
Βειφλα παξαθέληεζεο 18G, 7cm
Νπζηέξη Νν 11, κε ρεηξνιαβή
40 Γάδεο 12ply, 10*10 εθ.
SpongeStick 8’’
Λαβίδα 18 εθ.
Stopcock 3way πςειψλ πηέζεσλ
Μπνι 250 ml
Μπνι 500 ml
Γηαθαλέο ζάθνο 100*100 εθ.
Γηαθαλέο ζάθνο 50*100 εθ.
Μπνι 2.500 έσο 6.000 ml
Κάιπκκα αγγεηνγξαθίαο, κε 2 δηαθαλή παξάζπξα θαη 2 κεξηαίεο νπέο, 220*330 εθ.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή θφιια
ψζηελα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή .
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.

Ω.Ρ.Λ. ΠΑΚΔΣΑ
Α). Παηέημ Ω.Ρ.Λ.


Απφ πιηθφ nonwoven θαη λα απνηειείηε απφ ηξία ( 3 ) ζηξψκαηα:





1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ
Πεξηερφκελν Παθέηνπ:
1 θάιπκκααπηνθφιιεην195*280cmκε απνξξνθεηηθή, αληηκηθξνβηαθή
ελίζρπζε & ζηεξίγκαηα ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ.
1θάιπκκα θεθαιήο απηνθφιιεην 110*80cm.
1 εμσηεξηθφ-πεξίβιεκα θάιπκκα ηξαπεδηνχ 200*130cm.
1 θάιπκκα ηξαπεδηνχ Mayo.






ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΠΑΚΔΣΑ
A) Κάλσμμα κρανιοτομίας.
Να απνηειείηαη απφ 3 ζηξψκαηα:
 1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
 2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
 3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ.
 Υαξαθηεξηζηηθά Καιχκκαηνο:
 Οπή ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ, ζρήκαηνο νβάι, κε ελζσκαησκέλν ηεκλφκελν νζψλην, 30Υ18 εη.
 Δλζσκαησκέλνο ζάθνο πεξηζπιινγήο πγξψλ κε έιαζκα κνξθνπνίεζεο αλνίγκαηνο θαη ξχζκηζεο
χςνπο, πιέγκα ζπγθξάηεζεο νζηαξίσλ θαη βαιβίδα παξνρέηεπζεο.
 Γηαζηάζεηο 205Υ280εη.
 Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια πνπ δελ ζα εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
 Απφ ηζνζεξκηθφ non woven πιηθφ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη απνξξνθεηηθφ.
 Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
 Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.
 Να κελ πεξηέρεη Latex.
 Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
B) ΚΑΛΤΜΜΑ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ.
Κάιπκκα πεξηκεηξηθά ηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ λα απνηειείηαη απφ 3 ζηξψκαηα:
1. απνξξνθεηηθφ, ππναιιεξγηθφ ζηξψκα ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ αζζελνχο.
2. ελδηάκεζν πιαζηηθνπνηεκέλν ζηξψκα γηα απνθπγή δηαπεξαηφηεηαο πγξψλ.
3. εμσηεξηθφ, ππεξαπνξξνθεηηθφ ζηξψκα γηα γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ πγξψλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
πεδίνπ.
Θήθεο εξγαιείσλ, απηνθφιιεηεο, εθαηέξσζελ ηνπ πεδίνπ.
Οπή ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ κε απηνθφιιεην πεξηκεηξηθά, 10Υ30εη.
Πξνέθηαζε θάιπςεο ρεξηψλ.
4 ηαηλίεο velcro, ζηήξημεο ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ
Γηαζηάζεηο 285Υ351Υ251εη.
Δπηπιένλ νη απηνθφιιεηεο πεξηνρέο ησλ πεδίσλ λα είλαη πιάηνπο 5 εθαηνζηψλ κε ππναιιεξγηθή
θφιια ψζηε λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαηά ηελ απνθφιιεζε ηνπο απφ ηνλ αζζελή.
Καηαζθεπαζκέλα απφ ηζνζεξκηθφ non woven πιηθφ. Tν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη
απνξξνθεηηθφ.
Κάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
εηθνλνγξάθεκα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο.
Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άζεπηε ηερληθή.
Να κελ πεξηέρεη Latex.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

7. Κάθοιια ηάθορδξ πεζνμονβζηήξ ηνάπεγαξ.

Κάιπκκα ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο ππεξαπνξξνθεηηθφ, ηερλνινγίαο SAP, απνηεινχκελν απφ ηξία
ζηξψκαηα. α). Άλσ ζηξψκα απφ 100% οδνυθζθμ πνιππξνππιέλην, α) εζσηεξηθφ ζηξψκα απφ
ππεξαπνξξνθεηηθφ θχιιν δηαηήξεζεο ηεο ζηεγαλφηεηαο ηερλνινγίαο SAP, κε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ζηεξενπνηεηή πγξψλ ηνπιάρηζηνλ 85±5gr/m2, απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 4lt/m2, πνπ
κεηαζρεκαηίδεη ηα πγξά ζε ηδέι. β) θάησ ζηξψκα απφ ηζρπξφ ηζνζεξκηθφ θαη αδηαπέξαζην
αληηκηθξνβηαθφ θξαγκφ απφ αζεκέλην θχιιν πνιπαηζπιελίνπ ηεξεθζαιηθνχ πνιπεζηέξα ( PET ) πάρνπο
ηνπιάρηζηνλ 20microns γηα ηελ ζεξκνπξνζηαζία ηνπ αζζελή θαη κε αληνρή εθειθπζκνχ 220kg. Με
αγψγηκν γηα ρξήζε ειεθηξνρεηξνπξγηθήο, ρσξίο πεξηεθηηθφηεηα βάκβαθνο θαη ρσξίο πεξηεθηηθφηεηα
ιάηεμ.
Να πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ EN 13795 standard.
Γζαζηάζεζξ:α).230x140cm
α).155x140cm.

8. Σεηνάβςκα – πεζνμονβζηά πεδίαιζαξ πνήζδξ δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ

Αδηάβξνρα, απνζηεηξσκέλα κηαο ρξήζεσο3 ζηξσκάησλ κε εμαηξεηηθή αληνρή ζην ζρίζηκν θαη
ζηελ ηξηβή κε νπή ή ρσξίο νπή & κε απηνθφιιεην ζηηο άθξεο γηα ζπγθξάηεζε.








Υεηξνπξγηθφ πεδίν απνζηεηξσκέλν
Υεηξνπξγηθφ πεδίν απνζηεηξσκέλν
Υεηξνπξγηθφ πεδίν απνζηεηξσκέλν
Υεηξνπξγηθφ πεδίν απνζηεηξσκέλν
Υεηξνπξγηθφ πεδίν απνζηεηξσκέλν
Υεηξνπξγηθφ πεδίν απνζηεηξσκέλν

3 ζηξσκάησλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία 150*240cm.
3 ζηξσκάησλ, νξζνπεδηθφ κε ζρηζηφ U, 225*260cm.
3 ζηξσκάησλ, κε νπή ζην κέζν, 75*90cm.
3 ζηξσκάησλ, 75*90cm.
3 ζηξσκάησλ, κε νπή ζην κέζν, 45*70cm.
3 ζηξσκάησλ, 45*70cm.

9. Ακαθχζζιμ οθζηυ ηαηαιέηνδζδξ βαγχκ δζεβπεζνδηζηά.
Σν ζχζηεκα λα απνηειείηαη απφ δηαθαλείο ζήθεο πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ν
ρξήζηεο ηηο
ρξεζηκνπνηεκέλεο γάδεο γηα εχθνιε θαη γξήγνξε θαηακέηξεζε ,ζηεξηδφκελν ζε ξάγα πάλσ ζε
ηξφιεπ γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε ζην ρεηξνπξγείν αιιά θαη ζε ηνίρν."
Nα δηαηίζεηαη ζε δχν θσδηθνχο γηα ζπγθξάηεζε έσο θαη πέληε γάδεο ή δέθα 4 x 4 αλά ζάθν
ψζηε λα επηιέγεηαη ν αληίζηνηρνο θσδηθφο απφ ηνλ ρξήζηε αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηνπ
ρεηξνπξγείνπ ην θαηάιιειν αλαιψζηκν.
Nα δηαηίζεηαη ζε απαξαίηεηα ζηελ αγνξά θαη ζε "θαζαξή" θαη ζε "απνζηεηξσκέλε" ζπζθεπαζία.
10. Καζεηίκα ηαηαιέηνδζδξ αεθμκχκ.
Καζεηίλα - Καηακεηξεηήο βεινλψλ πνπ λα δηαζέηεη:
Μνλή καγλεηηθή επηθάλεηα.
Απηνθφιιεην αθξψδεο πιηθφ 20 ζέζεσλ γηα ηνπνζέηεζε – θαηακέηξεζε βεινλψλ.
Δηδηθή εγθνπή γηα αθαίξεζε ρεηξνπξγηθψλ ιεπίδσλ
Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αζθαινχο θιεηζίκαηνο θαηά ηελ απφξξηςε δηα κέζνπ 2 ζπξηαξσηψλ θαη
ρξσκαηηθά δηαρσξηδφκελσλ αζθαιεηψλ.
Να είλαη απνζηεηξσκέλν.
Γηάζηαζε : 11cm κήθνο / 5,5cm πιάηνο / 3cm χςνο (θιεηζηνχ θπηίνπ)

11. Μαβκδηζηυ πεζνμονβζηυ πεδίμ.
Σν καγλεηηθφ ρεηξνπξγηθφ πεδίν λα είλαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελν θαη λα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί
κεηά απφ ην ρεηξνπξγείν.

Να δηαηίζεηαη ζε δχν θσδηθνχο θαη κε ζήθεο ζηεξέσζεο εξγαιείσλ θαη ρσξίο ζήθεο ζηεξέσζεο.
Να δηαηίζεηαη ζε δηαζηάζεηο: 25,5cm*40,5cm&40,5cm*51cm.
12. Μαβκδηζηή δζεβπεζνδηζηή εήηδ ημπμεέηδζδξ ενβαθείςκ.
Μαγλεηηθή εξγαιεηνζήθε γηα ηελ νξγάλσζε θαη κεηαθνξά ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ ζην
απνζηεηξσκέλν πεδίν.
Να είλαη απνζηεηξσκέλε, λα είλαη κηαο ρξήζεσο, κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη ζήθεο
ζηεξέσζεο.
Να δηαηίζεηαη ζε δηαζηάζεηο:25.4x40.6cm&40.6x50.8cm.
13. Ηζμεενιζηυ πεδίμ.
Ηζνζεξκηθφ πεδίν ηξηψλ επηπέδσλ απφ αινπκίλην άξηζηεο πνηφηεηαο, γηα πξνζηαζία απφ
ππνζεξκία, απφ κνλσηηθφ πιηθφ κε-αγψγηκν, αληηζηαηηθφ θαη αθηηλνδηαπεξαηφ, ηξηψλ
ζηξσκάησλ (Βακβαθεξφ nonwoven / 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
14. άημξ - ηάθοιια ηναπεγζμφ Mayo.
Απνζηεηξσκέλνο κηαο ρξήζεσο ,αδηάβξνρνο, απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην, κεγάιεο
αληνρήο ζην ζρίζηκν, κε απνξξνθεηηθή & αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε, 80cm*145cm.
15. Πενζζηεθίδα ιδνμφ ακηζενμιαςηζηή.
Να δηαζέηεη ηξεηο ( 3 ) ζαιάκνπο θαη λα αζθείηαη δηαθνξεηηθή πίεζε ζηνλ θαζέλα: 45,40 θαη
30mmHg( αζηξάγαινο,γάκπαο θαη κεξνχ) κε ζπλνιηθφ ρξφλν ζπκπίεζεο 11sec.Να έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ επαλαπιήξσζεο ηνπ αγγείνπ κε εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν γηα
θάζε αζζελή ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ν θχθινο ζπκπίεζεο –
απνζπκπίεζεο.πγθεθξηκέλα ν ρξφλνο επαλαπιήξσζεο λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηνπ
φγθνπ ζην πφδη ε νπνία αληρλεχεηαη απφ ηελ αιιαγή ηεο πίεζεο ζηνλ αεξνζάιακν ηνπ
γαζηξνθλεκίνπ.
Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε: Small – Medium – Large.
Να πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο αθξηβψο πξνο αμηνιφγεζε.
Όια ηα παξαπάλσ λα πηζηνπνηνχληαη απφ επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Ζ εηαηξεία πνπ ζα θξηζεί ηερληθά απνδεθηή ζηα αλσηέξσ ζα παξαρσξήζεη πξνο ρξήζε ησλ
πεξηζθειίδσλ έλα κεράλεκα πξνο ρξήζε ζην Υεηξνπξγείν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
16. Δκζαίμ ηάθοιια πθήνμοξ ηάθορδξ C - ARM.
Καιπκκα αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ C-ARM, απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεσοαπνηεινχκελν
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.
17. Θήηδ ενβαθείςκ ( δζαεενιίαξ – ακαννυθδζδξ ).
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθφ, αδηάβξνρν δηαθαλέο πιηθφ
2 ζεθψλ ( 35*40cm) θαη απηνθφιιεηε ηαηλία ζηεξέσζε.
Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεσο.
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.

19. Αζιμζηαηζηή – εθαζηζηή ηαζκία Esmark, ζζπαζιζηήξ πενίδεζδξ.
Αηκνζηαηηθή – ειαζηηθή ηαηλία Esmark, ηζραηκηθήο πεξίδεζεο. κηαο ρξήζεο, δηαζηάζεσλ 5cm,
10cm, 15cm.
20. Ακηαθθαηηζηή θεπίδα.
Αληαιιαθηηθή ιεπίδα γηα ειεθηξηθή μπξηζηηθή κεραλή ( REMINGTONModel 9604 ) κηαο
ρξήζεσο γηα ηελ πξνεγρεηξεηηθή αθαίξεζε ηνπ ηξηρσηνχ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ.
21. Ακηζιζηνμαζαηυ πμδυιαηηνμ.
α).Ακηζιζηνμαζαηυ πμδυιαηηνμ ( ηάπδηαξ ) ιε πδιζηυ δείηηδ ζυκηςκ ανβφνμο.
Πνιπζηξσκαηηθφ, αληηκηθξνβηαθφ, αληηκπθεηηαθφ πνδφκαθηξν κε ελζσκαησκέλα ηφληα αξγχξνπ.
Ναδηαζέηεη ηεθκεξησκέλε αληηκηθξνβηαθή δξάζε (θαηά ISO 22196:2011) θαη αληητθή δξάζε έλαληη
SARS – COV-2_COV2019 (θαηά ISO 21702:2019).
Να δηαηίζεηαη ζε κνξθή ζεη 30 θφθθςκ, εμαηξεηηθά ιεπηνχ πάρνπο, κε θνιιεηηθή νπζία κε ηνμηθφ.
Να επηθνιιάηαη ζην δάπεδν ρσξίο λα κεηαθηλείηαη ή λα δηπιψλεη.
Σα θχιια λα είλαη αξηζκεκέλα, εχθνια ζηε ηνπνζέηεζε θαη ζηελ αθαίξεζή ηνπο.
Να είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξφιεςε εμάπισζεο κνιχλζεσλ ζε αίζνπζεο ρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ, ζε ρψξνπο απνζηείξσζεο, ζε ΜΔΘ, θιηληθέο Covid-19 θιπ.
Απαξαίηεηε ε θαηάζεζε δείγκαηνο, εξγαζηεξηαθψλ ηεζη απνηειεζκαηηθφηεηαο ( θαηά ISO
22196:2011 θαη ISO 21702:2019 ) θαη πηζηνπνηεηηθψλ πξντφληνο θαη θαηαζθεπαζηή.
Να δηαηίζεηαη ζε δηαζηάζεηο: 60cm x 115cm θαη 45cmx 115cm.
α). Ακηζιζηνμαζαηυ, απμννμθδηζηυ πμδυιαηηνμ ζυκηςκ ανβφνμο ηεπκμθμβίαξ BIOMASTER.
Απνξξνθεηηθφ, αληηκηθξνβηαθφ πνδφκαθηξν κε ηφληα αξγχξνπ ( ηερλνινγία BIOMASTER ).
Απφ ππεξ-απνξξνθεηηθφ, κε πθαληφ ( non-woven ) ζηξψκα ηλψλ πνιπεζηέξα, θαη αδηαπέξαζην
απφ πγξά θηικ πνιπεζηέξα κε ζπγθνιεηηθή νπζία γηα επηθφιιεζε ζην δάπεδν. Να επηθνιιάηαη
ζην δάπεδν ρσξίο λα κεηαθηλείηαη, λα δηπιψλεη ή λα δαξψλεη θαη λα είλαη απφιπηα αληηνιηζζεηηθφ.
Να απνξξνθά κεγάιεο πνζφηεηεο πγξψλ (νξνχ, πγξψλ έθπιπζεο, βηνινγηθψλ πγξψλ, αίκαηνο
θιπ), παξέρνληαο παξάιιεια αζθάιεηα θαη αληηνιηζζεηηθή πξνζηαζία, κεηψλνληαο έηζη ηελ
πηζαλφηεηα πηψζεο θαη ηξαπκαηηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν
αληηκηθξνβηαθφ πξφζζεην Ηφλησλ αξγχξνππαξέρνληαο επηπιένλ πξνζηαζία απφ πγξά έθπιπζεο,
βηνινγηθά πγξά, αίκα θιπ θαη ηε δηαζπνξά ηνπο, κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο δηαζηαπξνχκελεο
κφιπλζεο.
ΓΗΑΣΑΔΗ: 60cm x 90cm
22. Σεικυιεκμ πεζνμονβζηυ μευκζμ.
Καηαζθεπαζκέλν απφ δηάθαλν πνιπαηζπιέλην.
Να είλαη επηζηξσκέλα κε ππναιιεξγηθή θφιια.
Να έρνπλ αληηζηαηηθή, αληηζακβσηηθή ζπκπεξηθνξά.
Να είλαη αθηηλνδηαπεξαηά.
ε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζήθεπζεο
ηνπ πξντφληνο.
Να θέξεη ζήκαλζε CE.
Να δηαηίζεηαη ζηηο εμήο δηαζηάζεηο:




Απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 35 x 35εη.
Απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 60 x 45εη.
Απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 60 x 85εη.

23. Ακηζιζηνμαζαηυηεικυιεκμ 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 αληηκηθξνβηαθή 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 Ηαηξνηερλνινγηθά Βνεζήκαηα Καηεγνξίαο ΗΗΗ (σο
ζπλδπαζκφο θαξκάθνπ + Ηαηξνηερλνινγηθνχ Βνεζήκαηνο).
Να δηαηίζεηαη ζηηο εμήο δηαζηάζεηο:





44 x 35εη κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 34 x 35εη.
66 x 60εη κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 55 x 60εη.
66 x 45εη κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 56 x 45εη.
66 x 85εη κε απηνθφιιεηε ηεκλφκελε επηθάλεηα 56 x 85εη.

24. Αοημηυθθδημξ, οπμαθθενβζηυξ, διζεθαζηζηυξ θμνέαξ βάγαξ.
Γηαζηάζεηο:15*10cm, 20*10cm.
25. Σαζκία – Γείηηδξ αηιμφ.
Ζ ηαηλία λα ελαξκνλίδεηαη κε ηα Δπξσπατθά ηάληαξηο EN 867.1 πνπ αθνξνχλ “δείθηεο
δηαδηθαζίαο” ηαηδβμνία 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.
26. Γείηηδξ αηιμφ.
Α. Υδιζηυξ δείηηδξ αηιμφ.
Οινθιεξσκέλνη ρεκηθνί δείθηεο απνζηείξσζεο θαηεγνξία 5 ζχκθσλα κε ην ΔΝ
ηνλ έιεγρν παθέησλ.

ISO11140-1 γηα

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. Βζμθμβζηυξ Γείηηδξ Δθέβπμο Απμζηείνςζδξ Αηιμφ 24min.
Σν χζηεκα Βηνινγηθνχ Διέγρνπ Απνζηείξσζεο Σαρείαο Δξκελείαο κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα
εληφο 24 θεπηχκ (min), 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 ησλ 24 θεπηχκ (min)κε κέγηζηε αμηνπηζηία.
Με αμηφπηζηα απνηειέζκαηα εληφο 24 θεπηχκ (min), 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.
27. Φίθηνμ απμζηείνςζδξ.
Σν θίιηξν λα είλαη ζηξνγγπιφ δηακέηξνπ 190mm, θαηαζθεπαζκέλν απφ non-woven πιηθφ, βάξνπο
70 g/m² -5%, αηκνδηαπεξαηφ.
Ο δείθηεο αηκνχ λα αιιάδεη ρξψκα θαη λα είλαη ζχκθσλνο κε EN 867 – 2 θαη ISO 11140-1:2014.
28. Ρυθθμζ απμζηείνςζδξ. Ρφινη απνζηείξσζεο εξγαιείσλ, επίπεδν & ηξηψλ δηαζηάζεσλ(κε ή ρσξίο
πηέηα ) φισλ ησλ δηαζηάζεσλ.
Υςνίξ πζέηα: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm.
Με πζέηα: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm
29. Κάθοιια – πανηί απμζηείνςζδξ.
α). Κάθοιια - πανηί ζοζηεοαζίαξ ζεη απμζηείνςζδξ (δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ)
WOVEN&CREPE.
Πξνδηαγξαθέο NonWoven:
Υαξηί απνζηείξσζεο non woven γηα ηε ζπζθεπαζία πιηθψλ (ηκαηηζκνχ – εξγαιείσλ) πξνο
απνζηείξσζε κε αηκφ θαη νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ. Απφ πιέγκα ηλψλ θπηηαξίλεο θαη πνιπεζηέξα ,
βάξνπο 57 gr/m³.
Να είλαη αδηάβξνρν κε πςειή κεραληθή αληνρή ζε εθειθπζκφ, ζε ζηεγλή ( 2,1 Kn/m ) θαη πγξή( 1,7
Kn/m ) θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO1924-2, ISO3781, ISO2758. Να δηαζέηεη πςειή
αλαπλεπζηηθφηεηα έσο 18L/mn/1dm2 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO12625-3 πξνθεηκέλνπ λα
εκπνδίδεη ηε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο ζηα εξγαιεία θαη λα εληζρχεη ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ
απνζηεηξσκέλσλ παθέησλ. Να έρεη απαιή πθή, είλαη εχθακπην, ηπιίγεηαη εχθνια θαη κελ δαξψλεη
κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεη ηελ άζεπηε ηερληθή ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Να κελ απειεπζεξψλεη
κηθξνζσκαηίδηα θαηά ην άλνηγκα ησλ παθέησλ, λα είλαη άνζκν θαη κε ηνμηθφ. Να θαηαηεζεί ηερληθφ
θπιιάδην ηνπ πξντφληνο πνπ ζα πηζηνπνηεί ηα παξαπάλσ επη πνηλή απφξξηςεο.
Γηαζηάζεηο:

50 x 50cm
75 x 75cm
90 x 90cm
100 x 100cm
120 x 120cm
137 x 137cm
α). Κάθοιια -πανηί πενζηφθζλδξ ενβαθείςκ βζα απμζηείνςζδ ζε ηθίαακμ αηιμφ, αανέςκ ζεη.
Να δηαηίζεηαη ζε ελαιιαζζφκελε κνξθή δπν ρξσκάησλ ( ιπθε - πνάζζκμ ) γηα
αλαγλψξηζε θαηεζηξακκέλνπ πεξηηπιίγκαηνο.

εχθνιε

Έλα εθ ησλ ελαιιαζζφκελσλ θχιισλ λα είλαη 100% ζπλζεηηθφ 5 ζηξσκάησλ πνιππξνππιελίνπ
SSMMS αάνμοξ ≥55 gr/m2 γηα ηζρπξή αληνρή ζην ζθίζηκν.
Σν δεχηεξν θχιιν λα είλαη αάνμοξ ≥55 gr/ m2 κε ζπλζεηηθέο θαη θπηηαξηλνχρεο ίλεο γηα απνθπγή
ζπζζψξεπζεο πγξαζίαο (θαηλφκελν πγξψλ παθέησλ).

Να είλαη πδξφθνβν, αδηαπέξαζην ζηα πγξά θαη ζηηο αιθνφιεο κε βαζκφ
αιθννιναπσζεηηθφηεηαο ≥9.Να κελ παξάγεη ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ.
Να κελ αθήλεη ηλίδηα θαηά ην ηχιηγκα θαη ην άλνηγκα ησλ παθέησλ θαη λα έρεη ηζρπξή θξαγή ζηα
βαθηεξίδηα.
Με απνπζία κεραληθήο κλήκεο γηα δηαηήξεζε ηεο άζεπηεο ηερληθήο.
Να θαιχπηεη ηα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ 868-2, ΔΝ ISO 11607-1.
Να θαηαηεζεί ην Ξελφγισζζν θπιιάδην κε ηελ κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά, ην Φχιιν Σερληθψλ
Υαξαθηεξηζηηθψλ (Technical DataSheet ) κε αλαθνξά ζηα πξφηππα ειέγρνπ ( ΔΝ, ISO ) γηα θάζε ηηκή
θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ISO 13485.
Να πξνζθέξεηαη ζηηο δηαζηάζεηο:
100x100cm
120 x 120cm
140 x 140cm
30. EYECAUTERIES – Θενιμηαοηήνεξ ιίαξ πνήζεςξ.
Με κπαηαξία, απνζηεηξσκέλεο γηα εηδηθέο ρεηξνπξγηθέο εθαξκνγέο φπσο γπλαηθνινγηθέο, ΩΡΛ,
νθζαικνινγηθέο θαη γεληθήο ρεηξνπξγηθήο επεκβάζεηο κε δηαθχκαλζε έληαζεο ζέξκνθξαζίαο απφ
704ºC έσο 1204 º C.
31. Γζαεενιία - Μαπαζνίδζμ/δθεηηνυδζμ ημπήξ ηαζ αζιυζηαζδξ.
α).ε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεσο θαη κε απνζπψκελν καραηξίδην. Με ρξσκαηηθέο
ελδείμεηο, κηαο ρξήζεο κε ζηαζεξή ιεπίδα 3cm, απνζηεηξσκέλα , λα δηαζέηεη εχθακπην θαιψδην έσο
3 κέηξα, κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε φινπο ηνπο ηχπνπ δηαζεξκίαο.
β). Ζιεθηξφδην/δηαζεξκία κε φια ηα παξαπάλσ θαη επηπιένλ κε θσηηζκφ πεδίνπ.
32. Γείςζδ 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.
33. Θενιζηυ κοζηένζ ηεπκμθμβίαξ P2B ( PLASMATOBLADE ).
Θεξκηθφ λπζηέξη P2Bκε ελζσκαησκέλε ηερλνινγία ιεπίδαο πεξηθεξηθνχ πιάζκαηνο (
PeripheralPlasma Blade-P2B ).
Να δηαζέηεη ιεπίδα κε αγψγηκνπ θεξακηθνχ ππξήλα, κε έλα εμαηξεηηθά ιεπηφ ζηνηρείν ζχξκαηνο ζην
άθξν ηεο, γηα ειαρηζηνπνίεζε ζεξκηθήο βιάβεο θαη λεθξσηηθήο δψλεο, γηα ηαρεία, ειεγρφκελε,
εχθνιε θαη κε αθξίβεηα ηνκή / εθηνκή ηζηψλ αιιά θαη αηκφζηαζε / έιεγρν αηκφζηαζεο.
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αξρηθή ηνκή (δέξκα) θαη λα παξάγεη κεησκέλε πνζφηεηα θαπλνχ.
Να απαηηεί κηθξφηεξε ειεθηξηθή ηζρχ θαη είλαη ζπκβαηφ κε ππάξρνπζεο ιαβέο θαη
ειεθηξνγελλήηξηεο
Να δηαηίζεηαη:
0.4mmΜΠΛΔ
0.2mmΛΔΤΚΟ
34. φζηδια εηηέκςζδξ ηαπκμφ ηαζ οβνχκ.
χζηεκα εθθέλσζεο θαπλνχ θαη πγξψλ πνπ λα επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε θαπλνχ θαη
πγξψλ απφ ην ειεθηξνρεηξνπξγηθφ ζεκείν.Να έρεη ηξεηο ηξχπεο ζην αθξνθχζην γηα ηαρχηεξε
αλαξξφθεζε.Να δηαηεξείηαη ην νπηηθφ πεδίν ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη εηθαλφηεηά ηνπ λα πεξηεγείηαη ζε
ζηελά ζεκεία θαηά ηελ επέκβαζε. Να είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαξξνθήζεηοθαη λα
πξνζαξκφδεηαη ζρεδφλ ζε φια ηα ειεθηξνρεηξνπξγηθά κνιχβηα. Να κελ απαηηείηαη θεληξηθφο εμνπιηζκφο
γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζην πξφγξακκα ρεηξνπξγηθήο εθθέλσζεοθαπλνχ.Να δηαηίζεηαη ζε δχν κεγέζε
(standard&micro) γηαθαλνληθά θαη κηθξφηεξα ειεθηξνρεηξνπξγηθά κνιχβηα.

35.

Φίθηνμ δζήεδζδξ ημο εκδμπενζημκασημφ ηαπκμφ ζηζξ θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ.

Φίιηξν δηήζεζεο ιαπαξνζθνπηθνχ θαπλνχ γηα ηηο ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο.
Να θαηαθξαηά θαηαθξαηά>99,999% φισλ ησλ επηθίλδπλσλ παξαγψγσλ κε δηάκεηξν έσο 0,02κm πνπ
πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε κνξθή ιαπαξνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο.
Ζ ζχλζεζε ηνπ θίιηξνπ λα πεξηέρεη ελεξγφ άλζξαθα, βαθηεξηνθάγν MS2 θαη ην B. Diminuta.

36.

Φίθηνμ απμζηείνςζδξ φδαημξ βζα ηδκ απμθοβή ηςκ εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ.
Με δηπιή κεκβξάλε supor 0.2ιm, επηθαιπκκέλν κε βαθηεξηνζηαηηθφ πιηθφ, δηάξθεηαο 14 ή 31 διενχκ,
κε εηδηθφ πξνζαξκνγέα.
Να ζπλνδεχεηαη απφ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ θαη validationguide.

37.

εη ηζνζχκ ηάης άηνςκ.
εη εθξίδσζεο θιεβψλ κηαο ρξήζεο, απνηεινχκελν απν ζχξκα επηθαιπκκέλν κε ζπκπνιπκεξέο γηα
απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ θαηά ηελ ρξήζε θαη 3 θεθαιέο δηακέηξνπ 9, 12 θαη 15mm.

38.
39.
40.

Οθεαθιμθμβζηυ θεοημπθάζη δζαθακή, οπμαθθενβζηυ ιε εθαζηζηυηδηα 2,5cm*9,14m.
Οθεαθιμθμβζηά ηαιπυκ ηάθορδξ μθεαθιμφ ιζαξ πνήζεςξ (απμζηεζνςιέκo).
Οθεαθιμθμβζηά πεζνμονβζηά ηνζβςκζηά ζπμββίδζα απμζηεζνςιέκα ιε πθαζηζηή θααή.

41.

Γζαηαηζηυξ δαηηφθζμξ ίνζδμξ.
Γηαηαηηθφο δαθηχιηνο ίξηδνο,
απφ ΡΜΜΑ, απνζηεηξσκέλν, κε ηέζζεξηο δαθηπιίνπο ζηήξημεο
αηξαπκαηηθνχο, 6,25 mm ελζσκαησκέλνο ζε ελζέηε κηαο ρξήζεο γηα ηελ εχθνιε ηνπνζέηεζε θαη
αθαίξεζή ηνπ. Παξέρεη νθηψ ζεκεία ζηεξέσζεο.
Γηα έλζεζε απφ ηνκή 2,0 mm.

42.

Πεηαθμφδα ιζαξ πνήζεςξ
Πεηαινχδα κηαο ρξήζεσο ΄΄C΄΄ Cartridge γηα ελζέηε κεηαιιηθφ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηχπνπ MONARCH
III.
πκβαηφ κε κεράλεκα θαθνηξπςίαοCENTURION.

43.

Ηλςδμεθαζηζηυ μθεαθιμθμβζηυ οθζηυ.
Α.Ταινπξνληθφ λάηξην κε ηελ πξνζζήθε καληηφιεο.
Ημσδνειαζηηθφ δηάιπκα Ταινπξνληθνπ Ναηξίνπ, κε ηελ πξνζζήθε καληηφιεο, πεξηεθηηθφηεηαο 15,5mg/g,
κε κνξηαθφ βάξνο 2,2MDa., ph απφ 6.8εσο7.6, νζκσκνξηθαθφηεηα310mOst/kr.
Να δηαηίζεηαη ζε ζχξηγγα κηαο ρξήζεο 1ml.
Να δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 2C έσο 25C
Β.Ταινπξνληθφ λάηξην πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο 3%.
Ημσδνειαζηηθφ δηάιπκα Ταινπξνληθνπ Ναηξίνπ πεξηεθηηθφηεηαο 30,0mg/g, κε κνξηαθφ βάξνο 2.400.000
Da., ph απφ 7.0εσο7.5, νζκσκνξηθαθφηεηα310mOst/kr.
Να δηαηίζεηαη ζε ζχξηγγα κηαο ρξήζεο 1ml θαη θάλνπια 25G (ClearBackstop).
Να δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 2C έσο 25C.

44.

Βεθυκα οδνμδζαπςνζζιμφ27GAngled.

45.
46.

Βεθυκα ηαρμοθυνδλδξ 25 - 27GA.
Βεθυκδ δζάκμζλδξ δαηνοσηχκ πυνςκ.

47.

Κάκμοθα ηοζηεμηυιμο 25 - 27G.

48.

Μαπαζνίδζo θαημηνορίαξ 15*.

Μαραηξίδην 15* κνηξψλ κηαο ρξήζεο κε ρεηξνιαβή απφ ηαηξηθφ ράιπβα γηα πιάγηα είζνδν ζηνλ πξφζζην
ζάιακν βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ.

49.

Μαπαζνίδζo θαημηνορίαξ.
Μαραηξίδην θαθνζξπςίαο κηαο ρξήζεο θεθακέλν, 2,75mm,&3,0mm.
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
2mm ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νπηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ην ρεηξνπξγφ ηνπ βάζνπο ηεο ηνκήο.

50.

ηείνμ νοειζζιέκμ μθεαθιμθμβζηυ αθαημφπμ δζάθοια έηπθοζδξ.
ηείξν ξπζκηζκέλν νθζαικνινγηθφ αιαηνχρν δηάιπκα έθπιπζεο ηζφηνλν, κε παξφκνηα ζχλζεζε θαη PH
φπσο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ απνθιεηζηηθά γηα ελδνθζάικηα ρξήζε ζε ζπζθεπαζία ησλ 15 - 20ml.

51.

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 βθμοηαεζυκδ, δζηακεναηζηυ κάηνζμ θαη δεληνυγδ απνθιεηζηηθά γηα
ελδνθζάικηα ρξήζε ζε ζπζθεπαζία ησλ 500ml.πκβαηφ κε κεράλεκα CENTURIONVISIONSYSTEM.

52.
53.

Δπζεέιαηα δαηνοσηχκ ζδιείςκ βζα λδνμθεαθιία & επζθμνά.
Υνςζηζηή πενζθαηίμο BLUE DEMETHYLENE.
Υξσζηηθή πεξηθαθίνπ ( ελέζηκε κνξθή ) 1mlγηα νθζαικνινγηθή ρξήζε.

54.

Καεεηήναξ ειαμθεηημιήξ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθή ζχλζεζε πνιπακχλεο θαη πνιπνπξεζάλεο γηα αληνρή ζε κεγάιεο
πηέζεηο. Οη θαζεηήξεο λα έρνπλ δηαβάζκηζε θάζε 10εθαηνζηά θαη λα είλαη ρξσκαηηζκέλνη αλάινγα κε ην
κέγεζφο ηνπο.Μεγέζνπο:3mm, 4mm, 5mm, 6mm.

55.

Λαζηζπάηζα - LOOPS αββείςκ.
Να είλαη απνζηεηξσκέλα ακά δφμ ζε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεσο κε εκεξνκελία ιήμεσο, απφ
βηνζπκβαηηθή ζηιηθφλε, αθηηλνεληνπηδφκελα θαη λα πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε mini ( πιάηνπο 1.3mm θαη
κήθνπο 45cm ) –maxi( πιάηνπο 2mm θαη κήθνπο 45cm) θαζψο θαη ρξψκαηνο άζπνμ–ηυηηζκμ–ιπθεηίηνζκμ.

56.

Κενί μνεμπεδζηυ.
Απνζηεηξσκέλν κίγκα απφ θεξί κέιηζζαο, παξαθίλεο θαη παικηηηθφ ηζνπξνππιεζηέξα.
Κεξί γηα ρξήζε ζηνλ έιεγρν ηεο αηκνξξαγίαο απφ δηαρσξηζκέλα ή ζξαπζκέλα άθξα νζηψλ, πνπ πξνθαιεί
ηνπηθή αηκφζηαζε, ελεξγψληαο ζαλ κεραληθφ θξάγκα.
57.
Απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ.
Απνξξνθεηηθέο πεηζέηεο ρεηξνπξγείνπ, απνζηεηξσκέλεο κηαο ρξήζεσο.
58.
ςθήκαξ –ηεναιζδάηζπανμπέηεοζδξ.
Μεγέζνπο: 8mm,10mm,12mm
59. Ροηζκμφπμξ βφρμξ(δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ).
α).Tαζκία νδηίκδξ ζε νμθθυ.
8cm*3,6ιέηνα
10cm*3,6ιέηνα
12cm*3,6ιέηνα
α). Ροηζκμφπμξ επίδεζιμξ ηαπείαξ πήλεςξ.
8cm
10cm

12cm

60.

Ρφβπμξ – ζςθήκαξ ακαννυθδζδξ απμζηεζνςιέκμξ ιζαξ πνήζεςξ.

Ρχγρνο αλαξξφθεζεο Yankauer κε άθξν ειαίαο κε πηεξχγην, ζπλδεδεκέλν κε ζσιήλα
2– 3κέηξσλ ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.

61.

6mm, κήθνπο

άημξ ακαννυθδζδζδξ ιζαξ πνήζεςξ .

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ NON PVC, ρσξίο ξαθή/θφιιεζε ζην θάησ κέξνο
ηνπ γηα αζθάιεηα.
Να θέξεη ζην θάιπκκα/θαπάθη ηξεηο ππνδνρέο γηα επρξεζηία.
Να θέξεη εζσηεξηθή κεραληθή βαιβίδα κε αληηκηθξνβηαθφ θίιηξν πξνζαξκνζκέλε ζηαζεξά θάησ απφ ην
θάιπκκα (θαπάθη) πνπ λα ιεηηνπξγεί θαη σο πξνζηαζία απφ πηζαλή ππεξρείιηζε ηνπ ζάθνπ κε άκεζε
δηαθνπή ηεο αλαξξφθεζεο φηαλ δηαβξαρεί.
Να δηαζέηεη απαξαίηεηα ελζσκαησκέλε βαιβίδα κε επηζηξνθήο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πγξψλ θαηά
ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πιηθψλ.
Να θέξεη ελδείμεηο ζχλδεζεο κε ην θελφ θαη ηνλ αζζελή.
Να θέξεη εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο ζσιήλα ζχλδεζεο ηνπ ζάθνπ κε ην ζχλδεζκν ηεο επηηνίρηαο
αλαξξφθεζεο.
Να θέξεη γσληψδεο ζπλδεηηθφ κηαο ρξήζεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε ζχλδεζε ηνπ ζάθνπ αλαξξφθεζεο κε ην
ιάζηηρν αλαξξφθεζεο απνηξέπνληαο ηελ θάκςε ηνπ ιάζηηρνπ αλαξξφθεζεο.
Να θέξεη αληηαθξηζηηθή νπζία.
Να δεισζεί ν παξάγνληαο ζηεξενπνίεζεο ησλ εηζεξρφκελσλ πγξψλ.
Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο ηεκαρίνπ.
Να θαηαιακβάλεη ειάρηζην φγθν πξηλ ηε ρξήζε.
Να έρεη νδεγίεο ρξήζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα (λα θαηαηεζνχλ).
Να θαηαηεζεί δείγκα καδί κε θάληζηξν θαη βάζε/ζηεξηθηηθφ γηα δνθηκή ηνπ ζάθνπ.
Να παξέρνληαη δσξεάλ πξνο ρξήζε ηα απαηηνχκελα θάληζηξα, βάζεηο θαη ζηεξηθηηθά πξνο ρξήζε ηνπ
ζάθνπ αλαξξφθεζεο (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ) θαη λα ηνπνζεηεζνχλ απφ ηελ
πξνκεζεχηξηα εηαηξεία.
Να πξνζθεξζνχλ νη αληίζηνηρνη θσδηθνί γηα ηηο απαηηνχκελεο ρσξεηηθφηεηεο: 1.0lt- 1.5lt-3.0lt.
62. ονναπηζηυ – ηθζπξδένιαημξ & ελμθηέαξ.
α). 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 ηθζπξ.
θαη κεγάινπ κεγέζνπο δηαζηάζεσλ θιηπ 7*4mm.
α). Δλμθηέαξ ηθζπ δένιαημξ.
Δξγαιείν αθαίξεζεο ησλ παξαπάλσ θιηπο δέξκαηνο, απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεσο.
β). ονναπηζηυ δένιαημξ ελδνδεξκηθήο ζπξξαθήο κε 30 ζπξξαπηηθά απφ PGA θαη PLA.
63. οζηεοή δζαααειζζιέκδξ ζφβηθζζδξ ηναφιαημξ.
πζθεπή γηα κε επεκβαηηθή ζχγθιηζε ηξαπκάησλ θαη ηνκψλ.
Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαβαζκηζκέλεο (ηφπμο ratchet) κηθξνξχζκηζεο θαη κεραληζκφ θιεηδψκαηνο
γηα ζπκπιεζίαζε, αλχςσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρεηιέσλ ηνπ ηξαχκαηνο, δεκηνπξγψληαο κηα θπζηθή
αλχςσζε ησλ άθξσλ ηνπ δέξκαηνο θαηά ην θιείζηκν, γηα ηαρεία θαη βέιηηζηε επνχισζε.

Να είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε, ζχγθιεηζε θαη ππνζηήξημε ηνκψλ, ηξαπκάησλ, εθδνξψλ
δηαθφξσλ ηάζεσλ.
Να εμαιείθεη ηελ αλάγθε δηάηξεζεο πγηνχο, άζηθηνπ δέξκαηνο ρσξίο λα αθήλεη μέλν ζψκα ζην ηξαχκα.
Να είλαη ππναιιεξγηθφ θαη λα κελ πεξηέρεη latex.
64. οζηεοή ηαεήθςζδξ ζςθήκςκ πανμπεηεφζεςκ – ηαεεηήνςκ.
πζθεπή θαζήισζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ζσιήλσλ παξνρεηεχζεσλ θαη θαζεηήξσλ.
Να απνηειείηαη απφ έλαλ πεξηζηξεθφκελν δαθηχιηo πνπ θέξεη εζσηεξηθά ξπζκηδφκελν κεραληζκφ
αηξαπκαηηθψλ, εχθαπκησλ, εθπηπζζφκελσλ ηαηληψλ θαζήισζεο γηα κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε.
Να δηαζέηεη θνκβίν ηαρείαο απειεπζέξσζεο - απαζθάιηζεο.
Να δηαζέηεη εμσηεξηθέο ηαηλίεο θαζήισζεο κε κηθξνξχζκηζε, γηα επηπιένλ ζηαζεξνπνίεζε θαη
ειαρηζηνπνίεζε
ηεο
πηζαλφηεηαο
ηπραίαο
ή
ζθφπηκεο
αθαίξεζεο
ησλ
ζσιήλσλ
παξνρεηεχζεσλ/θαζεηήξσλ.
Να παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα άκεζεο παξαηήξεζεο θαη πξφζβαζεο ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ ηνπ
ζσιήλα/θαζεηήξα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αθαίξεζε ηνπ.
Να κελ πξνθαιεί δεπηεξνγελή βιάβε ζην δέξκα αιιά νχηε θαη εξεζηζκνχο.
Να είλαη ππναιιεξγηθφ.
Νακελ πεξηέρεη latex.
Να είλαη θαηάιιειν γηα έλα κεγάιν εχξνο ζσιήλσλ παξνρεηεχζεσλ (ζσξαθηθψλ-ηξαχκαηνο) /θαζεηήξσλ
κε δηαζηάζεηο απφ 6Fr έσο 28Fr.
65. Μανηαδυνμξ δένιαημξ ιε πάναηα.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία θαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ρεηξνπξγψλ ζε
πιαζηηθέο,νξζνπεδηθέο,λεπξνρεηξνπξγηθέο θαη θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο λα δηαζέηεη κειάλη κε
ηνμηθφ ,λα κελ εξεζίδεη ηνπο αζζελείο θαη λα κε ζηαζεξφηεηα ζην ρξψκα λα δηαζέηεη "θαπάθη" ράξαθα γηα
ηελ κέηξεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνπνζεζίαο.
66. Πνμζπδιαηζζιέκδ πνυεεζδ ζζθζηυκδξ βζα επειαάζεζξ δζαθνάβιαημξ.
Μεγέζνπο:
0,25mm
0,50mm
67. Αζιμζηαηζηά νζκζηά ηαιπυκ.
Απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εκεξνκελία ιήμεσο.
Να πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε 8cm. κε αεξαγσγφ.
68. Υεζνμονβζηυξ ηεθαθυδεζιμξ.
Υεηξνπξγηθφο θεθαιφδεζκνο απφ 100% πνιπβηληιηθή αιθνφιε, λα απνξξνθά ηνλ ηδξψηα, λα είλαη
ππναιιεξγηθφο, λα δηαζέηεη ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο.
69. Οδδβυξ δζάκμζλδξ ηανπζαίμο ζςθήκα.
70. Μαπαζνίδζμ ηανπζαίμο ζςθήκα.
71. Βεθυκα αζμρίαξ πνμζηάηδ βζα Magnum 16 – 18G
Βειφλα βηνςίαο πξνζηάηε γηα θαηεπζπλφκελε βηνςία ε νπνία λα εθαξκφδεηαη ζε απηφκαην
ζχζηεκα βηνςίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ( γηα ζπζθεπή MAGNUM ). Να δηαηίζεληαη κε ερνγελέο άθξν,
δηαβάζκηζε αλά 1cm, δηαθφξσλ δηακέηξσλ θαη κήθνπο.
ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο λα παξαρσξεζεί ην αληίζηνηρν ζχζηεκα βηνςίαο πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.

72. Αθνχδδξ επζδεζιζηή ηαζκία(ΣΤΠΟΤ 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: 7.5cm, 10.0cm.

73. Κμοαένηα εένιακζδξ ( εκδθίηςκ & ανεθχκ ).
A). Κνπβέξηεο ζέξκαλζεο κε αέξα νιφζσκεο 213x91cm, αάνμοξ145gr 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 16CFR1610 αλαθνξηθά κε ηελ
επθιεθηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Σν κεράλεκα ζχλδεζεο κε ηηο θνπβέξηεο λα
δηαζέηεη θίθηνμ0,2ιm, 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 κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο πνιιαπιψλ ζέζεσλ,188x61cm,
αάνμοξ 99g, κε ελζσκαησκέλν (θνιιεκέλν) δηαθαλέο πεδίν θάιπςεο θεθαιήο δηαζηάζεσλ 61x61cm. Να έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζεξκαίλεη ηνλ αζζελή ζε φια ηα ζηάδηα (πξνεγρεηξεηηθά – δηεγρεηξεηηθά - κεηεγρεηξεηηθά).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 θίθηνμ 0,2ιm, 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,
αάνμοξ 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
16CFR1610 αλαθνξηθά κε ηελ επθιεθηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Σν κεράλεκα ζχλδεζεο κε ηηο θνπβέξηεο λα δηαζέηεη
θίθηνμ 0,2ιm, 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 ).
74. Γζαζημθείξ/άβηζζηνα έθλδξ ίνζδμξ, γηα ηερλεηή κπδξίαζε (άγθηζηξα PMMA κε ζηαζεξνπνηεηέο
ζηιηθφλεο).

75. Μεηςπζαίμ παηξ ιέηνδζδξ εενιμηναζίαξ πονήκα αζεεκμφξ, πνπ λα ζπλδέεηαη κε αλεμάξηεην
κφληηνξ ( Σν κνληηνξ λα παξαρσξείηαη απφ ηελ εηαηξεία ).
76. Απμζπχιεκμ ηάθοιια αζζεδηήνα( ιζαξ πνήζεςξ ) βζα ιέηνδζδ εενιμηναζίαξ ιε ηοιπακζηυ
εενιυιεηνμ.
Να εθαξκφδεηαη ζε ηπκπαληθφ ζεξκφκεηξν πνπ λα έρεη ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :
•

Να είλαη ειεθηξνληθφ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζην θαλάιη ηνπ απηηνχ.

•
Να ιεηηνπξγεί κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη αιγφξηζκνπο ψζηε λα δίλεη θαη ηηο αλάινγεο
ζεξκνθξαζίεο ζηνλ ππξήλα.
•
Να είλαη ζηεξεάο θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε ζε λενγλά,
βξέθε, παηδηά θαη ελήιηθεο θαη δηαζέηεη ελζσκαησκέλε βάζε ζηελ νπνία λα πξνζαξκφδνληαη αλαιψζηκα
γηα ηελ ζεξκνκέηξεζε.
•
Ζ θάκεξα ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην εζσηεξηθφ ξχγρνο απφ
ληθέιην.
•

Να θέξεη κεγάιε επαλάγλσζηε LCD νζφλε.

•

Να αληέρεη ζε πηψζε απφ έλα κέηξν.

•
Να έρεη πνιχ γξήγνξε ιήςε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αζζελνχο (2sec ην κέγηζην) θαη λα
αληαπνθξίλεηαη ζηα δηεζλή πξφηππα γηα αθξίβεηα θαη αζθάιεηα(0,1 0C).
•

Να δηαζέηεη θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ 330C -420 C.

•

Να θέξεη ελζσκαησκέλν ρξνλφκεηξν κέηξεζεο ησλ παικψλ αλά 15sec.

•
Να έρεη ερεηηθή θαη νπηηθή έλδεημε, νινθιεξσκέλεο ιήςεο ζεξκνθξαζίαο κε εχθνιε ζηελ
αλάγλσζε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ θαη κε νδεγίεο ρξήζεο ζε κνξθή εηθνληδίσλ.
•

Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο 3 AAΑ θαη λα έρεη ελδείμεηο ρακειήο ή άδεηαο κπαηαξίαο

•

Οη κπαηαξίεο λα έρνπλ ρξφλν δσήο 15.000 κεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ.

•
Ζ ππνδνρή (ξχγρνο) ηνπ ζεξκνκέηξνπ λα κπνξεί λα θαζαξηζηεί κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο
θαζαξηζκνχ.
•
Ζ ππνδνρή (ξχγρνο) ηνπ ζεξκνκέηξνπ λα δέρεηαη αλαιψζηκα κηαο ρξήζεο ηα νπνία ζα βνεζνχλ
ζηελ πξφιεςε επηκφιπλζεο ζε πεξίπησζε ινηκσδψλ λφζσλ.
•

Να θξαηάεη ζηε κλήκε ηνπ ηελ ηειεπηαία κέηξεζε.

•
Να έρεη ζρεδηαζκφ ηνπ ξχγρνπο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ θαιπκκάησλ ψζηε λα επηηξέπεη ηελ
πιήξε εθαξκνγή ζην απηί θαη λα κελ ππάξρνπλ απψιεηεο ζεξκνθξαζίαο ελψ ηαπηφρξνλα λα είλαη βνιηθφ
ζηνλ αζζελή.
•
Να πιεξνί ηα δηεζλή πξφηππα πνηφηεηαο , UL 60601-1, EN 60601-1-2:2007,BS EN980:2003 ,
IEC 1000-4-2:1995,EN 60601-1:2005,MDD 93/42/EEC,ASTM E1965-98,IEC 1000-4-4:1995.
•

Να θαιχπηεηαη απφ 1 ρξφλo ηνπιάρηζηνλ εγγχεζε.

•
ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζην ζεξκφκεηξν λα παξέρεηαη άιιν θαηλνχξγην
ζεξκφκεηξν

•
Όια ηα παξαπάλσ λα πηζηνπνηνχληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ .
77. ΤΓΡΑ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΛΤΝΣΖΡΗΩΝ
ΤΓΡΟ ENZYMATIKO ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΥΔΙΡ. ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΓΙΑ AYTOMATA ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ.
πκππθλσκέλν πγξφ κε έλδπκα ψζηε λα δηαιχεη ην βηνινγηθφ θνξηίν ζε ιίγν ρξφλν απφ ηα δχζθνια
ζεκεία ησλ εξγαιείσλ π.ρ. απφ ηηο αξζξψζεηο θαη ηνπο απινχο .
Να έρεη pH δηαιχκαηνο ≈10-11 , λα κελ είλαη θαπζηηθφ γηα ην δέξκα, εξεζηζηηθφ, επηβιαβέο ή
αιιεξγηνγφλν γηα ηνλ ρξήζηε.
Να κελ θαηαζηξέθεη ηα εξγαιεία θαη ηα ελδνζθφπηα θαη λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηήζεηο ζπκβαηφηεηαο
επίζεκσλ θαηαζθεπαζηψλ επί πνηλή απφξξηςεο.
Να είλαη ρακεινχ αθξηζκνχ γηα εχθνιν μέβγαικα.
Να είκαζ ζοιααηυ ιε ηα πθοκηήνζα Getinge.
Να δηαζέηεη ζήιακζδ CE θαη θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π εθφζνλ απαηηείηαη π.ρ εάλ επηζεκαίλεηαη
.
ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ.
Να είλαη ζπκππθλσκέλν φμηλν πγξφ, θαηάιιειν γηα ηελ νπδεηεξνπνίεζε ησλ αιθαιηθψλ ππνιεηκκάησλ.
Να πεξηέρεη νξγαληθά νμέα άλσ ηνπ 40%.
Υσξίο θσζθνξηθά θαη ληηξηθά νμέα.
Υσξίο ηαζηελεξγά γηα εχθνιν μέβγαικα ρσξίο ππνιείκκαηα.
Να είκαζ ζοιααηυ ιε ηα πθοκηήνζα Getinge.
Να δηαζέηεη ζήιακζδ CE θαη θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π εθφζνλ απαηηείηαη π.ρ εάλ επηζεκαίλεηαη .
ΓΙΑΒΡΔΚΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ.
Τγξφ δηαβξεθηηθφ γηα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία πνπ θαζαξίδνληαη ζε απηφκαηα πιπληήξηα.
Να βνεζάεη ζην ζηέγλσκα ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζεξκνθξαζία
ζηεγλψκαηνο.
ε ζπκππθλσκέλε κνξθή.
Να μεπιέλεηαη εχθνια θαη λα κελ αθήλεη ζηίγκαηα ζηα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία.
Να είλαη ηνμηθνινγηθά ειεγκέλν θαη λα απνδεηθλχεηαη απφ αλεμάξηεην κειέηε (λα θαηαηεζεί ε κειέηε επί
πνηλή απφξξηςεο ) ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 10993- 1 πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
Να είκαζ ζοιααηυ ιε ηα πθοκηήνζα Getinge.
Να δηαζέηεη ζήιακζδ CE θαη θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π εθφζνλ απαηηείηαη π.ρ εάλ επηζεκαίλεηαη.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Σα πξντφληα πιπληεξίνπ ζα αμηνινγεζνχλ σο παθέην. Για λόγοςρ ζςμβαηόηηηαρ μεηαξύ ηων αποππςπανηικών
ηων αςηομάηων πλςνηηπίων θα ππέπει να είναι ηος ιδίος παπαζκεςαζηή. Να καηαηεθεί βεβαίωζη
ζςμβαηόηηηαρ ηος καηαζκεςαζηή με ηιρ ονομαζίερ ηων πποϊόνηων.
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ & ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ
ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΜΔ ΒΤΘΗΜΟ.
Τγξφ ζπκππθλσκέλν θαζαξηζηηθφ εξγαιείσλ θαη ελδνζθνπίσλ γηα ρξήζε ζην ρέξη, κε νπδέηεξν έσο
ειαθξά αιθαιηθφ pΖ δηαιχκαηνο ( πεξίπνπ 6,5 - 8,5) κε έλδπκα ηθαλά λα δηαζπάζνπλ πξσηεΐλεο, άκπιν
θαη ιίπε.

Να
κελ
επεξεάδεηαη
απφ
ηελ
Γξαζηηθφ απφ ην 1 - 2΄ ιεπηφ εκβάπηηζεο.

ζθιεξφηεηα

ηνπ

λεξνχ.

Να είλαη δξαζηηθφ έλαληη ηνπ biofilm ησλ ελδνζθνπίσλ θαη λα θαηαηεζεί ε κειέηε ηνπ
ζθεπάζκαηνο πνπ ην απνδεηθλχεη.
Σν δηάιπκα λα είλαη δηαπγέο γηα νπηηθή επαθή κε ηα εξγαιεία θαη απνθπγή εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο.
Να κελ είλαη εξεζηζηηθφ, θαπζηηθφ ή αιιεξγηνγφλν γηα ηνλ ρξήζηε.
Να θέξεη πηζηνπνηεηηθά ζπκβαηφηεηαο κε ελδνζθφπηα θαη εξγαιεία απφ επίζεκνπο θαηαζθεπαζηέο θαη λα
θαηαηεζνχλ.
ε εχρξεζηε ζπζθεπαζία έσο 5 θίηνα θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δνζνκεηξηθέο αληιίεο.
Να δίλεηαη γηα νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε θαη ην θφζηνο έπεηηα απφ ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή
αξαίσζε.
Να θαηαηεζνχλ ην Αγγιηθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο ην νπνίν ζα είλαη αλαξηεκέλν ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε ηελ πηζηή κεηάθξαζε ηνπ ζηα
Διιεληθά, ην επηθαηξνπνηεκέλν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (Διιεληθφ, Αγγιηθφ) , ε ζήκαλζε
CEMark ηνπ πξντφληνο θαη ε θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π εθφζνλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.

78. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ – ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ – ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ & ΔΤΚΑΜΠΣΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ.
Απνιπκαληηθφ θαη ζπνξνθηφλν δηάιπκα μνεμθεαθδεΰδδξ 0,55% έηνηκν πξνο ρξήζε.
Να είλαη δξαζηηθφ έλαληη ααηηδνζδίςκ, ιοηήηςκ, ιοημααηηδνζδίςκ θαη ζχκ ( HIV, HBV, HCV,
Polio, Adeno, Noro ).
Ο ρξφλνο επίηεπμεο ηνπ απνιπκαληηθνχ απνηειέζκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 ιεπηά γηα ην ζχλνιν
ηνπ δεηνχκελνπ θάζκαηνο.
Να έρεη ζπνξνθηφλν δξάζε εληφο ην πνιχ 1 χναξ.
Να επηζπλαθζνχλ κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ην δεηνχκελν θάζκα απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο
επί πνηλή απφξξηςεο.
Οη κειέηεο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα πξφηππα ειέγρνπ Phase 2 Step 1 θαη Phase 2 Step 2 γηα ηελ
δεηνχκελε ρξήζε (απνιπκαληηθφ εξγαιείσλ). Να κελ είλαη δηαβξσηηθφ ή νμεηδσηηθφ θαη λα κελ
παξάγεη ηνμηθέο αλαζπκηάζεηο. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ζπκβαηφηεηαο ελδνζθνπίσλ. Σν έηνηκν
δηάιπκα λα είλαη ζηαζεξφ γηα ηνπιάρηζηνλ 14 διένεξ.
Ζ δξαζηηθφηεηα ηνπ έηνηκνπ δηαιχκαηνο λα επηδέρεηαη έιεγρν κε δείθηεο θαη λα θαηαηεζεί ην
μελφγισζζν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ησλ δεηθηψλ.
Να είλαη αζθαιέο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ.
Να ζπλνδεχεηαη απφ δσξεάλ αδξαλνπνηεηηθή νπζία ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα αλά ζπζθεπαζία, γηα
ηελ αζθαιή απφξξηςε ηνπ δηαιχκαηνο ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο
θαλνληζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Θα αμηνινγεζεί ε ηαρχηεξε δξαζηηθφηεηα γηα ην ζχλνιν ηνπ
δεηνχκελνπ θάζκαηνο.
Να θέξεη ζήιακζδ CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.
ε εχρξεζηε ζπζθεπαζία κέρξη 5 ιίηξα.
Να θαηαηεζνχλ νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά θαη ην πξσηφηππν μελφγισζζν θπιιάδην νδεγηψλ
(prospectus).
Να θαηαηεζνχλ ην Αγγιηθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο κε ηελ πηζηή κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά, ην
επηθαηξνπνηεκέλν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (Διιεληθφ, Αγγιηθφ) , αληίγξαθν εηηθέηαο (Διιεληθή,
Αγγιηθή) ε ζήιακζδ CE Mark ηνπ πξντφληνο θαη ε θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π εθφζνλ απαηηείηαη
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΚΟΝΖ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ ΜΔ ΔΝΔΡΓΟ ΟΞΤΓΟΝΟ.
Να πεξηέρεη σο δξαζηηθή νπζία ην ππεξνμηθφ νμχ ζε ζπκππθλσκέλε κνξθή ζθφλεο γηα παξαζθεπή
δηαθφξσλ δηαιπκάησλ.
Να είλαη δξαζηηθφ έλαληη ααηηδνίςκ, ιοηήηςκ, ιοημααηηδνζδίςκ θαη ζχκ ( HIV, HBV, HCV,
Adeno, Polio, Noro ) ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα phase2 Step1 & Phase2 Step2.
πνξνθηφλν ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 13704.
Ο ρξφλνο επίηεπμεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δεηνχκελνπ απνιπκαληηθνχ θάζκαηνο λα κελ μεπεξλά ηα 15
θεπηά θαη λα θαηαηεζνχλ κειέηεο απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο.
Να έρεη θαη θαζαξηζηηθέο ηδηφηεηεο (απαξαίηεηε ε χπαξμε ηαζηελεξγψλ).
Με νπδέηεξν pΖ δηαιχκαηνο 6,5 - 7,5 πεξίπνπ γηα επξεία ζπκβαηφηεηα κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο
ησλ εξγαιείσλ.
Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ζπκβαηφηεηαο θαηαζθεπαζηψλ εξγαιείσλ, ελδνζθνπίσλ
θ.ιπ.
Να ειέγρεηαη ε δξαζηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο κε δείθηεο θαη λα πξνζθέξνληαη.
Να θέξεη ζήιακζδ CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ θαη θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π ( πξψελ Γ.Υ.Κ
).

Να θαηαηεζνχλ ην Αγγιηθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο κε ηελ πηζηή κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά, ην
επηθαηξνπνηεκέλν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (Διιεληθφ, Αγγιηθφ) , ε ζήκαλζε CE Mark ηνπ
πξντφληνο θαη ε θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π εθφζνλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ -ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (ΥΔΙΡ/Α, Μ.Δ.Θ)
Τγξφ ζπκππθλσκέλν απνιπκαληηθφ θαη θαζαξηζηηθφ δαπέδσλ θαη επηθαλεηψλ ρσξίο αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή
πθχνζμ.
Να είλαη ααηηδνζμηηυκμ , ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ ( HIV, HBV, HCV ) θαη θοιαηζμηηυκμ.
Ο ρξφλνο επίηεπμεο ηνπ θαζαξηζηηθνχ θαη ηνπ απνιπκαληηθνχ απνηειέζκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα
15 - 30 θεπηά γηα ην ζχλνιν ηνπ επηζπκεηνχ θάζκαηνο.
Να δίλεηαη ην θφζηνο δηαιχκαηνο γηα ην ζχλνιν ηνπ δεηνπκέλνπ θάζκαηνο ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν δξάζεο.
Να δηαζέηεη ζήιακζδ CE, λα θαηαηεζνχλ ην ειιεληθφ θαη ην πξσηφηππν μελφγισζζν θπιιάδην (prospectus), ε
θαηαρψξεζε Δ.Μ.Υ.Π θαη άδεηα Δ.Ο.Φ.
ΠΟΡΟΚΣΟΝΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΜΑΝΣΖΛΑΚΗΑ ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΚΑΗ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Πξνεκπνηηζκέλα ζπνξνθηφλα καληειάθηα.
Να κελ πεξηέρνπλ αθδεΰδεξ, αθημυθεξ ή πθχνζμ.
Να είλαη βαθηεξηνθηφλα ( gram+ θαη gram-, ζχκθσλα κε ην ΔΝ 13727(2/1 ) θαη ΔΝ 16615 (2/2),
ιοηδημηηυκα ζχκθσλα κε ΔΝ 13624(2/1) θαη ΔΝ 16615(2/2) , ζμηηυκα ( HBV, HIV, HCV, Adeno,
Noro ) ζχκθσλα κε EN 14476(2/1), θοιαηζμηηυκα ζχκθσλα κε EN 14348(2/1) θαη ζπμνμηηυκα
ζχκθσλα κε ΔΝ 16615 (2/2).
Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, λα κελ ζθίδνληαη θαη λα κελ αθήλνπλ ηλίδηα (nonwoven).
Να κελ επηζεκαίλνληαη σο επηθίλδπλα γηα ηνλ ρξήζηε ή ην πεξηβάιινλ.
Καηάιιεια γηα
επαίζζεηεο επηθάλεηεο θαη εμνπιηζκφ (πρ. θεθαιέο ππεξήρσλ θ.α.) θαη λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά
ζπκβαηφηεηαο.
ε ζπζθεπαζία έσο 100 ηει. κε θιείζηξν (θιηπ) αζθαιείαο πνπ λα επηηξέπεη ηε κεκνλσκέλε
ρξήζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο θαη ηε κε
επηκφιπλζε ησλ ππνινίπσλ.
Με ζήκαλζε CE θαη άδεηα θπθινθνξίαο απφ Δ.Ο.Φ.
Να θαηαηεζνχλ ην Αγγιηθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο κε ηελ πηζηή κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά, ην
επηθαηξνπνηεκέλν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (Διιεληθφ, Αγγιηθφ) , ε ζήκαλζε CEMark ηνπ
πξντφληνο, ε άδεηα Δ.Ο.Φ. θαη ε θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π. εθφζνλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.»
79. ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ – ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ & ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ SPRAY ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ
Να είλαη ζε κνξθή γάιαθηνο κε αληιία ρσξίο πξνσζεηηθφ αέξην, ρσξίο ζηιηθφλε, λα κελ αθήλεη θαηάινηπα
θαη λα κελ επεξεάδεη ηελ απνζηείξσζε κε αηκφ. Να έρεη ζήκαλζε CE.

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ SPRAY ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ
Ληπαληηθφ ζπξέη ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ πδαηνδηαιπηφ µε βάζε ηαηξηθά ιεπθά έιαηα. ε κνξθή ζπξέη ρσξίο
πξνσζεηηθά αέξηα, ρσξίο ζηιηθφλε ή άιια ζπζηαηηθά πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνζηείξσζε εξγαιείσλ ζε θιίβαλν
αηκνχ θαη ζε μεξφ θιίβαλν. Να είλαη µε ηνμηθφ (λα επηζπλαθζνχλ κειέηεο αζθάιεηαο) θαη λα µελ αθήλεη
θαηάινηπα. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία έσο 500 ml θαη λα δηαζέηεη καθξχ πξνζζαθαηξνχµελν ξχγρνο γηα
ιίπαλζε ζε αξζξψζεηο θαη δπζπξφζηηα ζεκεία. Να θέξεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ θαη
θαηαρψξεζε ζην ΔΜΥΠ εθφζνλ απαηηείηαη. Να θαηαηεζνχλ νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά θαη ην πξσηφηππν
μελφγισζζν θπιιάδην νδεγηψλ
( prospectus ).

.
ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΤΓΡΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ
πµππθλσµέλν αληηζθσξηαθφ πγξφ αλνμείδσησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κε
βπζηζκφ θαη πιπληήξηα ππεξήρσλ θαη λα είλαη βηνδηαζπψκελν. Να πεξηέρεη νμέα άλσ ηνπ 30% θαη ηαζηελεξγά
γηα αθαίξεζε ζθνπξηάο θαη απνρξσκαηηζκνχ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ εξγαιείσλ. Να µελ είλαη ηνμηθφ θαη λα
µελ έρεη έληνλε ή εξεζηζηηθή νζκή. ε ζπζθεπαζία έσο 1 θίηνμ. Με ζήκαλζε CE θαη θαηαρψξεζε ζην
ΔΜΥΠ εθφζνλ απαηηείηαη. Να αλαθέξεηαη ην θφζηνο δηαιχκαηνο κεηά ηε ζπληζηψµελε αξαίσζε.
ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ & ΚΛΗΒΑΝΩΝ
Να είλαη ηαρείαο δξάζεο ζε κνξθή spray ρσξίο πξνσζεηηθφ αέξην. Να απνκαθξχλεη ζθνπξηά θαη ζηίγκαηα, λα
μεπιέλεηαη εχθνια ρσξίο λα αθήλεη θαηάινηπα.
Να είλαη θαηάιιειν γηα ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ θιηβάλσλ θαη αλνμείδσησλ επηθαλεηψλ
(αζαλζέξ,

θαξφηζηα,

δίζθνπο,

θ.α.).

Να

έρεη

άδεηα

απφ

ην

Γ.Υ.Κ

θαη

ζήκαλζε

CΔ.

80. ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ-ΤΚΔΤΩΝ-ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ & ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ ΤΓΡΟ ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ.
ε κνξθή ζπξέη µε βάζε ηαηξηθά έιαηα πςειήο θαζαξφηεηαο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αλνμείδσησλ επηθαλεηψλ. Να είλαη
άνζκν µε ηνμηθφ θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε φιεο ηηο αλνμείδσηεο επηθάλεηεο. Να αθαηξεί ζηίγκαηα θαη δαθηπιηέο θαη λα
µελ ρξεηάδεηαη μέβγαια κεηά ηελ εθαξκνγή. Δπίζεο θαηάιιειν γηα ςεθαζκφ ζε θιεηδαξηέο, κεληεζέδεο θαη αξζξψζεηο.
Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο έσο 1000 ml κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ. Με θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π. εθφζνλ απαηηείηαη.
ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΗΩΓΗΟΤΥΩΝ ΛΔΚΔΓΩΝ.
Να απνκαθξχλεη φινπο ηνπο ιεθέδεο κε βάζε ην ηψδην απφ πιαθφζηξσηα δάπεδα, εμεηαζηηθά θαη
ρεηξνπξγηθά θξεβάηηα, θάζε είδνο ξνπρηζκνχ θαη ππνδεκάησλ. Να κελ αθήλεη θαηάινηπα θαη θίηξηλα ζεκάδηα. Με
αληιία ρσξίο πξνσζεηηθφ αέξην θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Να έρεη ζήκαλζε CE.
ΣΔΡΔΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΚΟΝΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΩΝ ΤΓΡΩΝ.
Να είλαη θαηάιιειν γηα ζπζθεπέο αλαξξνθήζεσο. Να επηηπγράλεη 100% ζηεξενπνίεζε αθφκα θαη ζε κνιπζκαηηθά
πγξά πνπ έρνπλ δηαζθνξπηζηεί επάλσ ζε επηθάλεηεο.
Να είλαη αθίλδπλν, λα κπξίδεη επράξηζηα θαη λα πεξηέρεη πνιπαθξπιηθά ζηελ ζχλζεζε ηνπ ζε ζπζθεπαζία
480γξακκαξίσλ κε δνζνκεηξεηή.
ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΑΦΡΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΤΛΩΔΗΓΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ & ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΩΝ.
Να εκπνδίδεη ην βηνινγηθφ θνξηίν λα ζηεγλψζεη, κε ζσιελάθη πξνέθηαζεο γηα λα εηζρσξεί ζηνπο απινχο ησλ
εξγαιείσλ θαη ζηηο αλαξξνθήζεηο. Να θαζαξίδεη ζε ιίγα ιεπηά θαη λα έρεη μοδέηενμ PH. Να έρεη ζήκαλζε CE.
81. ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ – ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ
ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ.
Να είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ηχπνπ νδνληφβνπξηζαο, κε λάηινλ ηξίρα, γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ εξγαιείσλ
ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.
ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ.
Να είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ηχπνπ νδνληφβνπξηζαο, κε αηζάιηλε ηξίρα, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εξγαιείσλ κε
επίκνλνπο ιεθέδεο ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΔ ΑΚΡΔ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ.
Πξνζηαηεπηηθέο άθξεο εξγαιείσλ κε νπέο γηα θαιή δηείζδπζε ηνπ αηκνχ θαη ηαπηφρξνλε πξνζηαζία επαίζζεησλ
ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ. Με κηθξή πνζφηεηα ιηπαληηθήο νπζίαο ζπκβαηή κε ηελ δηαδηθαζία απνζηείξσζεο κε αηκφ. Να
είλαη επξείαο γθάκαο γηα λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ εξγαιείσλ ( νθζαικνινγηθά, MIS, δηαζηνιείο θ.ιπ ).
Δζσηεξηθά ηεο πξνζηαηεπηηθήο άθξεο λα ππάξρνπλ εμνρέο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ηνπ
απνζηεηξσηηθνχ κέζνπ θαη επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εξγαιείνπ. Να θαηαηεζεί δείγκα, ην μελφγισζζν θπιιάδην κε
πηζηή κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά θαη ην θαηαζθεπαζηηθφ ISO 13485 ηνπ εξγνζηαζίνπ.
ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΝΑΛΗΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ ΜΔ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΜΑΚΣΡΑ ΜΖΚΟ 2200 mm.
Μηαο ρξήζεο, γηα απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαλαιηψλ κε έλα πέξαζκα Κεθαιή κε πνιιαπιά εχθακπηα κάθηξα
θαζαξηζκνχ απφ θανπηζνχθ. ηέιερνο εξγαιείνπ απφ αλζεθηηθφ, καιαθφ πνιππξνππιέλην. Υσξίο latex. Να δηαζέηεη
CE, σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ θαηεγνξίαο Η, ζχκθσλα κε 93/42/ΔΟΚ. Να θαηαηίζεληαη Σερληθά Φπιιάδηα
(μελφγισζζα κε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά εθφζνλ ην πξντφλ είλαη εηζαγφκελν). Να ζπλνδεχεηαη απφ αλεμάξηεηεο
κειέηεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ -βνχξηζα. Να
ζπλνδεχεηαη απφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε εηαηξεία λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε.
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ε ζπζθεπαζία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θαζέηα δηαλνκήο θαη ζε αληαιιαθηηθή ζπζθεπαζία γηα αλαπιήξσζε ηεο θαζέηαο
δηαλνκήο. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2015 & ISO 13485.
ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ.
Τιηθφ κηαο ρξήζεο. Καηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθφ ειαζηηθφ αθξψδεο ψζηε λα δηαζθαιίδεη απαιή επαθή κε ην
ελδνζθφπην. Να κελ πεξηέρεη θάηελ. Να είλαη θπιηλδξηθφ θαη λα δηαζέηεη νπή ζην θέληξν γηα άξηζηε εθαξκνγή κε ην
ελδνζθφπην. Να έρεη ζήκαλζε CE. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην ISO 13485.
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΕΔΛΔ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΒΖ ΣΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΗΩΝ.
Να είλαη θαηάιιειν γηα φιεο ηηο θαζεκεξηλέο ελδνζθνπηθέο εμεηάζεηο, λα είλαη βαζηζκέλν ζηελ θπηηαξίλε, άρξσκν θαη
πδαηνδηαιπηφ, κε PH 6 - 7. Να κελ πεξηέρεη ιίπνο, παξαθίλε, ιάδη ή ζηιηθφλε. Να έρεη ζήκαλζε CE.
ΒΟΤΡΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΡΟΦΖΔΩΝ.
Να είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε λάηινλ ηξίρεο θαη νδεγφ ζχξκα απφ αλνμείδσην αηζάιη. Θεξκναλζεθηηθέο κέρξη ηνπο
134μC γηα θιηβαληζκφ θαη πιελφκελεο ζε απηφκαηα πιπληήξηα - απνιπκαληέο. Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.
82. ΖΜΑΝΖ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ
ΣΑΗΝΗΔ ΜΑΡΚΑΡΗΜΑΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ.
ε δηάθνξα ρξψκαηα θαη ζρέδηα, ζε θχιν Α4, έηνηκεο θνκκέλεο. Να κελ θαηαζηξέθνληαη απφ ηνλ θιηβαληζκφ θαη λα
απνκαθξχλνληαη εχθνια. Να έρνπλ ζήκαλζε CE
83. ΑΠΟΜΖΣΗΚΟ ΠΔΡΗΣΣΩΜΑΣΗΚΩΝ ΟΜΩΝ
Να εμαιείθεη νζκέο απφ θφπξαλα, νχξα θαη κέιαηλα, ρσξίο λα ηηο θαιχπηεη. ε κνξθή spray ρσξίο πξνσζεηηθφ αέξην,
λα είλαη αθίλδπλν γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Να έρεη ζήκαλζε CE
Γζα υθα ηα παναπάκς απμννοπακηζηά ή ηαζ απμθοιακηζηά πνμσυκηα κα ηαηαηεεμφκ ηα λεκυβθςζζμ
θοθθάδζα ιε πζζηή ιεηάθναζδ ζηα Δθθδκζηά, ηα ηαηαζηεοαζηζηά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001,
Αββθζηυ ηαζ Δθθδκζηυ Γεθηίμ Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ ζφιθςκα ιε ηδκ Κακμκζζιυ EC 1907/2006 ηαζ CLP
ηαζ μζ απαζημφιεκεξ εβηνίζεζξ ηαηά πενίπηςζδ (Δ.Ο.Φ, Δ.Μ.Υ.Π, CE ) ηαεχξ ηαζ υηζ άθθμ απαζηείηαζ απυ
ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ εζδχκ. Γζα ηα οπυθμζπα ζαηνμηεπκμθμβζηά αμδεήιαηα κα ηαηαηεεεί ημ λεκυβθςζζμ
θοθθάδζμ ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ ζηδκ Δθθδκζηή, ημ πζζημπμζδηζηυ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ISO 13485
ηαεχξ ηαζ υηζ άθθμ απαζηείηαζ απυ ηζξ επζιένμοξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ εζδχκ.
84. ΑΝΣΗΤΜΦΤΣΗΚΑ (Γέθδ – οβνυ– ιειανάκδ )
1. Βζμαπμννμθήζζιδ, ακηζζοιθοηζηήβέθδ βζα ακμζηηέξ ηαζ θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ.
Γέιε (gelly) γηα ηελ πξφιεςε κεηεγρεηξεηηθψλ ζπκθχζεσλ απφ ζπκππθλσκέλν 100% θαζαξφ παινπξνληθφ νμχ γηα
αλνηρηή θαη ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή.
2. Ακηζζοιθοηζηυ, εκδμπενζημκασηυ πεζν/ηυ οθζηυ ζε οβνή ιμνθή.
Αληηζπκθπηηθφ, ελδνπεξηηνλατθφ ρεηξνπξγηθφ πιηθφ ζε πγξή κνξθή, (δηάιπκα 4% ηθνδεμηξίλε). Να δηαηίζεηαη ζε
ζπζθεπαζία 1.5lt γηα επεκβάζεηο αλνηρηήο θαη ιαπαξνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο.
3. Ακηηζζοιθοηζηή ιειανάκδ.
Αληηζπκθπηηθή κεκβξάλε απφ παινπξνληθφ θαη θαξβνμπκεζπινθπηηαξίλε
δηαζηάζεσο 13cm*15cm.
4. Βζμαπμννμθήζζιδ ακηζζοιθοηζηή – αζιμζηαηζηή ιειανάκδ
Αηκνζηαηηθή θαη Αληηζπκθπηηθή κεκβξάλε απφ θαξβνμπκεζπινρηηνδάλε (CMCh) θαη παινπξνληθφ λάηξην (HA).
Να έρεη δηπιφ κεραληζκφ δξάζεο γηα αηκφζηαζε θαη απνηξνπή δεκηνπξγίαο κεηεγρεηξεηηθψλ ζπκθχζεσλ. Να είλαη
πιήξσο βηνζπκβαηή θαη βηναπνξξνθήζηκε. Να κεηαηξέπεηαη άκεζα ζε γέιε (ζε ιηγφηεξν απφ 1 ιεπηφ)φηαλ έξρεηαη
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ζε επαθή κε ην ηξαχκα.
Να θαιχπηεη θαη λα ζθξαγίδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαχκαηνο γηα αηκφζηαζε θαη απνηξνπή δεκηνπξγίαο
κεηεγρεηξεηηθψλ ζπκθχζεσλ.
Να έρεη νπδέηεξν pH, λα πξνάγεη ηελ επνχισζε, λα απνδνκείηαη θαη λα απνξξνθάηαη πιήξσο κέζα ζε 30 εκέξεο,
ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αληίδξαζε μέλνπ ζψκαηνο.
Να έρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε αλνηθηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο.
ΓΗΑΣΑΔΗ: 8cmx 10cm
5cmx 8cmLap
85. ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΑ
1. Α). Αζιμζηαηζηυ ζε οβνή ιμνθή (ηδει).
Αηκνζηαηηθφ γηα αλνηθηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο, απνηεινχκελν απφ δπν ζπζηαηηθά:α). θνθθία βφεηαο
δειαηίλεο (0.93 γξακκάξηα) β). ζξνκβίλε αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο 2.500 δηεζλψλ κνλάδσλ (IU) ζε δηάιπκα
ρισξηνχρνπ λαηξίνπ.
Να δηαηίζεηαηξχγρνο γηα ιαπαξνζθνπηθή ρξήζε.
Β). Αηκνζηαηηθή δειαηίλε κε αλζξψπηλε ζξνκβίλε 2000iu λα ειέγρεη άκεζα ηεv αηκνξξαγία θαη λα
απoξξoθάηαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Να πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή αλα ml
πξντφληνο (ηηκή/ml πξντφληνο). ε ζπζθεπαζία κεγαιχηεξε ησλ 6ml, γηα επάξθεηα κίαο (1)
ζπζθεπαζίαο, αλά πεξηζηαηηθφ /ρεηξνπξγείν.
2.
Αζιμζηαηζηυ επίεεια ζηεβακμπμίδζδξ. Δπίζεκα έηνηκν πξνο ρξήζε, βφεην ρφξην θνιιαγφλν,
επηθαιπκκέλν κε NHS-PEG θαη δηπιφ κεραληζκφ δξάζεο. Γηαζηάζεσλ:
4,5cm x 4,5cm
4,5cm x 9,0cm.
3. Απμννμθήζζιμξ αζιμζηαηζηυξ ζπυββμξ γεθαηίκδξ.
Αηκνζηαηηθφο απνξξνθήζηκνο ζπφγγνο δειαηίλεο, ελδείθλπηαη γηα ηελ ηoπηθή αηκφζηαζε κηθξψv αγγείσv φπoπ ε
ζπκβαηηθέο κέζνδνη αηκφζηαζεο είvαη αλέθηθηεο ή πξαθηηθά δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηεγλφο ή εκπνηηζκέλνο ζε απνζηεηξσκέλν δηάιπκα θπζηνινγηθνχ νξνχ ρσξίο λα
δηαιχεηαη αλ ρξεηαζηεί λα αθαηξεζεί.
Γελ θνιιάεη ζηα γάληηα θαη ηα εξγαιεία φηαλ βξαρεί.
Διέγρεη άκεζα ηεv αηκoξξαγία θαη απoξξoθάηαη ζε 3 - 5 εαδoιάδεξ.
Με κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 50 θνξέο ην βάξνο ηνπ.
Να κελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο επηδξάζεηο, κε νπδέηεξν PH.
Να θάλεη νξηζηηθή αηκφζηαζε κέζα ζε 2 - 3 θεπηά 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.
Γηαζηάζεσλ:
80*50*1mm.
80*50*10mm.
80*30mm(δηάκεηξν) (anal).
4. Αζιμζηαηζηή βάγα.
Αηκνζηαηηθή γάδα απνξξνθήζηκε κε απνδεδεηγκέλε βαθηεξηνθηφλν δξάζε ζηνπο πην θνηλά απνκνλσζέληεο
κηθξννξγαληζκνχο φπσο methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), penicillin-resistant Streptococcus
pneumoniae (PRSP), vancomycin-resistant Enterococcus (VRE), methicillin-resistant Staphylococcus
epidermidis (MRSE), Staphylococcus aureus Bacillussubtilis, Staphylococcus epidermidis Proteusvulgaris,
Micrococcus luteus Corynebacteriumxerosis (ΜRSA – MRSΔ), απφ 100% μλεζδςιέκδ ακαβεκκδιέκδ
ηοηηανίκδ, εκηδηαπεξαηήο χθαλζεο rayon, δηαηεξείηαη αθέξαην ζε πγξφ πεξηβάιινλ, επηθέξεη αηκφζηαζε εληφο
2 - 8 θεπηχκ, απνξξνθάηαη εληφο 1 - 2 εαδμιάδςκ, ηνπνζεηείηαη θαη αθαηξείηαη εχθνια, ρσξίο λα θνιιάεη ζηα
γάληηα λα ζθίδεηαη ή λα ζξπκκαηίδεηαη, θπηηθήο πξνέιεπζεο, επηθέξεη φμηλν PH πεξηβάιινληνο κεηά ηελ
ηνπνζέηεζε, λα είλαη απνζηεηξσκέλε ζε ζπζθεπαζία αινπκηλίνπ θαη λα θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
Γηαζηάζεσλ:
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5mm*7,5mm.
10mm*20mm.
5. Πχια βζα μνεμπνςηηζηά ζονίββζα.
Τιηθφ απφ πνιπγιαθηίλε, θαηάιιειν γηα αλάπιαζε ηζηψλ.
6. Βζμθμβζηή ηυθθα αζιυζηαζδξ.
Βηνινγηθφο παξάγνληαο αηκφζηαζεο – ζηεγαλνπνίεζεο ( βφεηαο πξνέιεπζεο ) απφ πξσηετλεο πήμεο αίκαηνο ( II, V,
VII, IX, X ), αζηαιίκδ Κ θαη πμθοζαηπανίηδ (άγαξ), ζε πγξή κνξθή.
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πγξφ θαη ζηεγλφ πεξηβάιινλ.
Να κελ απαηηείηαη πξνπαξαζθεπή θαη πξφζκημε πιηθψλ.
Να δξά άκεζα εληφο δεπηεξνιέπησλ κε ηνπο ηζηνχο ρσξίο λα απαηηεί άζθεζε πίεζεο. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζε αλνηθηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο αθφκε θαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληηπεθηηθή αγσγή.
Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία θπαιηδίσλ ησλ 1,5ml , 3 ml θαη 5ml ψζηε λα θαιχπηνληαη φιεο νη αλάγθεο ηνπ
ρεηξνπξγείνπ.
Να πξνζθέξεηαη ην ξχγρνο γηα ιαπαξνζθνπηθή ρξήζε.
7. Κυθθα αζιυζηαζδξ – ζηεβακμπμίδζδξ βζα κεονμπεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ
Κφιια γηα αηκφζηαζε, ζηεγαλνπνίεζε, ζπγθφιιεζε θαη επνχισζε ηξαπκάησλ θαη ηζηψλ.
Ζ δξάζε ηνπ λα κηκείηαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πήμεο ηνπ αίκαηνο κεηαηξέπνληαο ην ηλσδνγφλν ζε
κνλνκεξή ηλψδνπο κέζσ ηεο ελδπκαηηθήο επίδξαζεο ηεο ζξνκβίλεο θαη ηνπ παξάγνληα ΥΗΗΗ.
Πξντφλ πνπ λα εληζρχεη ηελ επνχισζε ηνπ ηζηνχ θαη λα επηηξέπεη ηελ αλαγέλλεζε λένπ.
Να ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επεκβάζεηο λεπξνρεηξνπξγηθήο γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηεο ζθιεξάο κήληγγαο.
Να κπνξεί λα κεηψλεη ζεκαληηθά ηε πηζαλφηεηα κεηεγρεηξεηηθψλ δηαξξνψλ, επηπινθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη
ππνηξνπψλ.
Να είλαη έλα πιήξσο βηνζπκβαηφ πξντφλ ρσξίο ηελ αλάγθε αθαίξεζεο ηνπ κεηεγρεηξεηηθά.
8. Κυθθα ζφβηθζζδξ δένιαημξ.
Α)..Κφιια ζχγθιηζεο δέξκαηνο απφ 2- φθηπιν - θπαλναθξπιηθφ εζηέξα θαη ρξσζηηθή νπζία D & C, παρχξεπζηεο
κνξθήο θαη πνζφηεηαο 0,5ml ζε κνξθή ζηπιφ γηα θάιπςε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο έσο θαη 16cm.
Β). Κφιια ζχγθιηζεο δέξκαηνο απνζηεηξσκέλε απφ 100% 2-oθηπινθπαλναθξπιηθνχ εζηέξα γηα εθαξκνγή ζε
ρεηξνπξγηθέο ηνκέο εψο θαη 30εθ.
Με εηδηθά πηεξχγηα εθαξκνγήο γηα αζθαιή θαη άζεπηε εθαξκνγή.
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εψο θαη 90 ιεπηά κεηά ηε πξψηε εθαξκνγή. πζθεπαζία 0,8γξ.
86. ΤΡΡΑΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ
1.
Δξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο ηζηψλ επαλαθνξηηδφκελν κε θιηπ ηηηαλίνπ κε ηζρπξνχο αγθηήξεο (θιηπο)
νξζνγψληαο δηαηνκήο εθνδηαζκέλα κε ηερλνινγία θαηεπζπλφκελεο ζχγθιηζεο ηνπ θιηπ κε κία ζθαλδάιε
ζχγθιηζεο-ππξνδφηεζεο.
Nα δηαηίζεηαη πιήξεο ζεηξά εξγαιείσλ:
πξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κήθνπο ζπξξαθήο 60mm γηα ηακμκζημφξ ζζημφξ.
πξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κήθνπο ζπξξαθήο 60mmβζα παπείξ ζζημφξ
πξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κήθνπο ζπξξαθήο 90mm γηα ηακμκζημφξ ζζημφξ.
πξξαπηηθφ εξγαιείν, επζείαο ζπξξαθήο, κήθνπο ζπξξαθήο 90mm γηα παπείξ ζζημφξ.
Aληαιιαθηηθέο θαζέηεο λα θέξνπλ αγθηήξεο απφ ηηηάλην θαη λα αληηζηνηρνχλ ηα κεγέζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία.
2.
Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο , κε αγθηήξεο νξζνγψληαο δηαηνκήο γηα ηα παξαπάλσ εξγαιεία.
Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο , κε αγθηήξεο απφ ηηηάλην 60mm γηα ηακμκζημφξ ζζημφξ.
Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο , κε αγθηήξεο απφ ηηηάλην 60mm γηα παπείξ ζζημφξ.
Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο , κε αγθηήξεο απφ ηηηάλην 90mm γηα ηακμκζημφξ ζζημφξ.
Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο , κε αγθηήξεο απφ ηηηάλην 90mm γηα παπείξ ζζημφξ.
3.
Απηφκαηνο επαλαθνξηηδφκελνο θπξηφο θνπηνξάπηεο θεπηχκ θαη παπέςκ ηζηψλ, κε κήθνο ζπξξαθήο
51mm, κήθνο θνπήο 40mm θαη πξνθίι 30mm, κε ελζσκαησκέλε ιάκα ζηελ θαζέηα ηνπ εξγαιείνπ θαη
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ηξηζδηάζηαηα θιηπ απφ θξάκα ηηηαλίνπ, κε δχν μερσξηζηέο ζθαλδάιεο γηα ζχγθιηζε θαη ππξνδφηεζε αληίζηνηρα
θαη κε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο θαζεηψλ γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηζηψλ ζην ίδην εξγαιείν έσο θαη έμη
ππξνδνηήζεσλ. Καηάιιειν γηα παπείξ ηζηνχο κε χςνο αλνηρηνχ θιηπ 4,7mm θαη χςoο θιεηζηνχ θιηπ 2,0mm. Να
ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληαιιαθηηθή θαζέηα γηα θεπημφξ ηζηνχο κε χςνο αλνηρηνχ θιηπ 3,5mm θαη χςoο θιεηζηνχ
θιηπ 1,5mm.
4.
Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο θπξηήο θεθαιήο 40mm, θπξηήο γξακκήο ζπξξαθήο, κε ηξηζδηάζηαηα θιηπ θαη
πξνθίι 30mm ( γηα επεκβάζεηο πνπ απαηηείηαη ε ρακειή πξφζβαζε ζηε πχειν ηνπ αζζελή ), θεπηχκ –ηακμκζηχκ
θαη παπέςκ ηζηψλ.
5.
Δπζχγξακκα επαλαθνξηηδφκελα εξγαιεία δηαηνκήο/αλαζηφκσζεο κήθνπο 55mm κε ηξηζδηάζηαηα θιηπ
απφ θξάκα ηηηαλίνπ θαη πξφζκημε βαλαδίνπ – αινπκηλίνπ, κε κεραληζκφ ξχζκηζεο χςνπο θιεηζίκαηνο θιηπ ζηελ
ίδηα θαζέηα αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνχ, ρσξίο ηελ ελαιιαγή δηαθνξεηηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαζεηψλ. Να
δέρεηαη θαζέηεο κε έλζ βναιιέξ ζπξξαθήο κε γξακκή θνπήο έσο 3mm κηθξφηεξε απφ ηελ γξακκή ζπξξαθήο
ψζηε λα ππάξρεη κέγηζηε απνδνηηθφηεηα. Με δπλαηφηεηα ππξνδφηεζεο κέρξη 12 θνξέο.
Γηα θεπημφξ - ηακμκζημφξ θαη παπείξ ζζημφξ.
6.
Δπζχγξακκα επαλαθνξηηδφκελα εξγαιεία δηαηνκήο/αλαζηφκσζεο κήθνπο 75mm κε ηξηζδηάζηαηα θιηπαπφ
θξάκα ηηηαλίνπ θαη πξφζκημε βαλαδίνπ – αινπκηλίνπ κε κεραληζκφ ξχζκηζεο χςνπο θιεηζίκαηνο θιηπ ζηελ ίδηα
θαζέηα αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνχ, ρσξίο ηελ ελαιιαγή δηαθνξεηηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαζεηψλ. Να δέρεηαη
θαζέηεο κε έλζ βναιιέξ ζπξξαθήο κε γξακκή θνπήο έσο 3mm κηθξφηεξε απφ ηελ γξακκή ζπξξαθήο ψζηε λα
ππάξρεη κέγηζηε απνδνηηθφηεηα. Με δπλαηφηεηα ππξνδφηεζεο κέρξη 12 θνξέο.
Γηα θεπημφξ - ηακμκζημφξ θαη παπείξ ζζημφξ.
7. Δξγαιείo δηαηνκήο / αλαζηφκσζεο, κήθνπο 100mm κε ηζρπξά θιηπ απφ θξάκα ηηηαλίνπ λα πεξηέρεη βαλάδην &
αινπκίλην, γηα θεπημφξ-ηακμκζημφξ θαη παπείξ ζζημφξ, κε εηδηθή αθίδα ζην εκπξφζζην ηκήκα ηεο θαζέηαο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο παξάιιειεο ζχγθιεηζεο ησλ ζηαγφλσλ ηνπ εξγαιείνπ κε ελζσκαησκέλε ιάκα απφ ακμλείδςημ
αηζάθζ 440 ζην ζηέιερνο ηνπ εξγαιείνπ θαη εηδηθφ έθθεληξν κεραληζκφ (CAM mechanism) γηα ηελ επαξθή
ζπκπίεζε ηνπ ηζηνχ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ππξνδφηεζεο. Να δηαζέηεη έγθαηξα επηζηεκνληθά ηεθκήξηα γηα ηελ αληνρή
ηεο γξακκήο ζπξξαθήο ζε πςειέο πηέζεηο..
Γηα θεπημφξ - ηακμκζημφξ θαη παπείξ ζζημφξ.
8. Αληαιιαθηηθή θεθαιή γηα ηα παξαπάλσ εξγαιεία, (γηα ηα είδε α/α 86.5.,6.&7.). α).Αληαιιαθηηθή θαζέηα γηα
ηξία δηαθνξεηηθά πάρε ηζηνχ (ηακμκζηυ, εκδζάιεζμ θαη παπφ), κε ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα, θιηπ ηηηαλίνπ θαη
έμη γξακκέο ζπξξαθήο, κε γξακκή θνπήο έσο 3mm κηθξφηεξε απφ ηελ γξακκή ζπξξαθήο, γηα ρξήζε κε ηνπο σο
άλσ θνπηνξάπηεο ηνπ α/α 86.5, κήθνπο 55mm.
α). Αληαιιαθηηθή θαζέηα γηα ηξία δηαθνξεηηθά πάρε ηζηνχ (ηακμκζηυ, εκδζάιεζμ θαη παπφ), κε ελζσκαησκέλε
θνπηηθή ιάκα, θιηπ ηηηαλίνπ θαη έμη γξακκέο ζπξξαθήο, κε γξακκή θνπήο έσο 3mm κηθξφηεξε απφ ηελ γξακκή
ζπξξαθήο,γηα ρξήζε κε ηνπο σο άλσ θνπηνξάπηεο ηνπ α/α 86.6, κήθνπο 75mm.
β). Αληαιιαθηηθή θαζέηα κήθνπο 100mm ζπκβαηέο γηα ηα είδε ηεο θαηεγνξίαο α/α 86.7, γηα θεπημφξ-ηακμκζημφξ
θαη παπείξ ζζημφξ.

9. Δπαλαθνξηηδφκελν εξγαιείν κηαο ρξήζεο, επζείαο ζπξξαθήο-δηαηνκήο ηζηψλ (8πονμδμηήζεςκ) πξνθνξησκέλν
κε αληαιιαθηηθή θεθαιή, κε λέα θνπηηθή ιάκα απφ αλνμείδσην αηζάιη ζε θάζε επαλαθφξηηζε θαη κεραληζκφ
απνθπγήο πξνππξνδφηεζεο θαη επαλαππξνδφηεζεο.
Ρπζκηδφκελε ακθίπιεπξε ππξνδφηεζε κε εληζρπκέλνπο ζηαγψλεο θαη δηπιή θεληξηθή ζηήξημε γηα κεγαιχηεξε
αληνρή ζηηο ζηξεβιψζεηο. Υεηξνιαβέο κε ελζσκαησκέλν πνιπκεξέο γηα βέιηηζην έιεγρν ηνπ εξγαιείνπ.
Σνπνζεηεί δχν ηξηπιέο αληζνυςείο αιιεινθαιππηφκελεο γξακκέο ζπξξαθήο εθαηέξσζελ ηεο δηαηνκήο, κε αγθηήξεο
ηηηαλίνπ νξζνγψληαο δηαηνκήο.
Μήθνπο ζπξξαθήο 60mm, χςνπο θιηπ αληίζηνηρα 3mm, 3.5mm, 4mm γηα ιεζαίμοξ - παπείξζζημφξ.
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Μήθνπο ζπξξαθήο 60mm, χςνπο θιηπ αληίζηνηρα 4mm, 4.5mm, 5mm γηα πμθφ παπείξζζημφξ.
Μήθνπο ζπξξαθήο 80mm, χςνπο θιηπ αληίζηνηρα 3mm, 3.5mm, 4mm γηα ιεζαίμοξ - παπείξζζημφξ.
Μήθνπο ζπξξαθήο 80mm, χςνπο θιηπ αληίζηνηρα 4mm, 4.5mm, 5mm γηα πμθφ παπείξζζημφξ.
10. Αληαιιαθηηθή θεθαιή ( γηα α/α 86.9 )κε θνπηηθή ιάκα απφ αλνμείδσην αηζάιη γηα εξγαιεία επζείαο ζπξξαθήοδηαηνκήο λα ηνπνζεηεί δχν ηξηπιέο αληζνυςείο αιιεινθαιππηφκελεο γξακκέο ζπξξαθήο εθαηέξσζελ ηεο δηαηνκήο,
κε αγθηήξεο ηηηαλίνπ.
Μήθνπο ζπξξαθήο 60mm, χςνπο θιηπ αληίζηνηρα 3mm, 3.5mm, 4mm γηα ιεζαίμοξ - παπείξζζημφξ.
Μήθνπο ζπξξαθήο 60mm, χςνπο θιηπ αληίζηνηρα 4mm, 4.5mm, 5mm γηα πμθφ παπείξζζημφξ.
Μήθνπο ζπξξαθήο 80mm, χςνπο θιηπ αληίζηνηρα 3mm, 3.5mm, 4mm γηα ιεζαίμοξ - παπείξζζημφξ.
Μήθνπο ζπξξαθήο 80mm, χςνπο θιηπ αληίζηνηρα 4mm, 4.5mm, 5mm γηα πμθφ παπείξζζημφξ.
11. Κοηθζηυξ ακαζημιςηήναξ.
Α). Δξγαιείν θπθιηθήο αλαζηφκσζεο δηακέηξνπ α).29mm, β).33mmθαη κήθνπο ζηπιενχ18cm, κε χςνο αλνηρηνχ
θιηπ 5,5mm κε κεραληζκφ ειέγρνπ αζθαινχο ππξνδφηεζεο κέζσ πιαζηηθήο ξνδέιαο ζηελ θεθαιή, κε ηζρπξά θιηπο
απφ θξάκα ηηηαλίνπ, κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή ιαβή γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαηά ηελ ππξνδφηεζε, κε ηερλνινγία
ξπζκηδφκελεο ζχγθιεηζεο θιηπ απφ 1 - 2,5mm γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ηζηψλ.
Β). Ζιεθηξνθίλεηνο θπθιηθφ αλαζηνκσηήξαο κηαο ρξήζεο α). 29mm, β).31mm κε δηπιή γξακκή ζπξξαθήο θαη 3D
θιηπ θπθιηθήο δηαηνκήο απφ θξάκα ηηηαλίνπ κε πξφζκημε βαλαδίνπ & αινπκηλίνπ γηα ηελ αλαζηφκσζε θαη
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο ζπκπίεζεο ηνπ ηζηνχ θαηά ην θιείζηκν ηεο θεθαιήο. Να
ηεθκεξηψλεηαη επηζηεκνληθά ην φθεινο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο αλαζηνκσηηθέο δηαθπγέο. Γπλαηφηεηα
επηινγήο χςνπο θιεηζίκαηνο θιηπ απφ 1.5mm - 2.2mm ζην ίδην εξγαιείν αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνχ θαη χςνο
αλνηρηνχ θιηπ 5.2mm.
Γ). Κπθιηθφο αλαζηνµσηήξαο, θπξηφο µε αλαθιηλφµελε θεθαιή, µία ρεηξνιαβή, µε ηξεηο γξακκέο ζπξξαθήο θαη
δηαθνξεηηθφ κέγεζνο θιηπ ηηηαλίνπ ζε θάζε κία απφ ηηο γξακκέο ζπξξαθήο.
Ύςνο θιηπ 4mm-4,5mm-5mm, κήθνπο 22cm θαη δηακέηξνπ 28mm γηα πνιχ παρχ ηζηφ.
Ύςνο θιηπ 4mm-4,5mm-5mm, κήθνπο 22cm θαη δηακέηξνπ 31mm γηα πνιχ παρχ ηζηφ.
87. ΔΣ ΑΗΜΟΡΡΟΪΓΔΚΣΟΜΖ.
εη αηκνξξντδεθηνκήο πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ εηδηθφ επζχ θπθιηθφ αλαζηνκσηήξα κεγέζνπο 33mm κε
απνζπψκελεο θεθαιήο, κεγάινπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 19 cc θαη άλσ κε θαηάιιειε δηαβάζκηζε βάζνπο
εθαξκνγήο, κε θιίπο απφ ηηηάλην κε πξφζκημε βααδίνπ-αινπκηλίνπ θαη δπλαηφηεηα ζχγθιεηζεο θιηπ απφ 0,75 1.5mm, κε κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο ππξνδφηεζεο, απφ έλαλ θπθιηθφ δηαζηνιέα πξσθηνχ, έλα πξσθηνζθφπην
πεξίπαξζεο θαη έλα ζηαζεξνπνηεηή ξάκκαηνο.
88. ΛΑΒΗΓΑ ΑΠΟΛΗΝΩΖ ΑΓΓΔΗΩΝ
α). Απηφκαηε ιαβίδα απνιίλσζεο αγγείσλ κε κεραληζκφ αζθαινχο ζχγθιεηζεο ηνπ θιηπ, κήθνπο 23,8cm
εθνδηαζκέλεο κε 20 ηθζπ ηζηακίμο κε επηκήθεηο θαη εγθάξζηεο απιαθψζεηο ,
( 2.1mmx3.8mm) κεγέζνπο
ιζηνυ θαη ρξψκαηνο θιηπ κπιε.
α). Απηφκαηε ιαβίδα απνιίλσζεο αγγείσλ κε κεραληζκφ αζθαινχο ζχγθιεηζεο ηνπ θιηπ, κήθνπο 29,2cm
εθνδηαζκέλεο κε 20 ηθζπ ηζηακίμο κε επηκήθεηο θαη εγθάξζηεο απιαθψζεηο, (4.3mm x 6.0mm ) , κεγέζνπο ιεζαίμ
θαη ρξψκαηνο θιηπ κπιε.
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β). Απηφκαηε ιαβίδα απνιίλσζεο αγγείσλ κε κεραληζκφ αζθαινχο ζχγθιεηζεο ηνπ θιηπ, κήθνπο 33,7cm
εθνδηαζκέλεο κε 20 ηθζπ ηζηακίμο κε επηκήθεηο θαη εγθάξζηεο απιαθψζεηο, ( 6.3mmx10.8mm) κεγέζνπο ιεβάθμ
θαη ρξψκαηνο θιηπ κπιε.
Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ πνμζηυιζζδ δεζβιάηςκ βζα υθα ηα γδημφιεκα είδδ, αάζδ ηςκ μπμίςκ εα
βίκεζ ηαζ δ αλζμθυβδζδ.
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