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  Πεπιγπαθή Είδοςρ Πποδιαγπαθέρ 

1 CIDEX(R) OPA sol 14 
Ζιενχκ 3,78 lt 

Τβνυ απμζηείνςζδξ CIDEX® OPA απμηεθεζιαηζηυ ηαζ ιε ηαπεία 
δνάζδ έημζιμ βζα πνήζδ. 

2 
FORMALDEHYDE 10%  ( 1 

lt ) 
Υγρή έτοιμη φορμαλδεύδη 10% με pH 7. Να διαθέτει CE Mark/IVD. 

3 
FORTE LAST PLUS 10 cm 

x 4,5 cm 
Ηζπονυξ εθαζηζηυξ επίδεζιμξ βζα ζζπονή πενίδεζδ µε ημθθδηζηή ηαζκία. 

4 GEL ΤΠΔΡΖΥΧΝ Εεθέ οπενήπςκ, οπμαθθενβζηυ, οδαημδζαθοηυ ιε ιεβάθδ αβςβζιυηδηα. 

5 GIEMSA  500 ml 
Υνςζηζηή GIEMSA  βζα πνήζδ ζε επζπνίζιαηα αίιαημξ ή ιοεθμφ ηςκ 

μζηχκ βζα ημκ παναηηδνζζιυ ημο θεοημηοηηανζημφ ηφπμο. 

6 
HYDROGEN PEROXIDE 

(H2O2) 30%  ( ΟΞΤΕΔΝΔ ) 
Απμζηεζνςηζηυ ιέζμ, οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο (μλογεκέ). 

7 PARAFORMALDEHYDE 
TABLETS 

Σαιπθέηεξ παναθμνιαθδεΰδδξ 91-96% πενζεηηδηυηδηαξ 250mg, 500mg, 
1000mg. 

8 
ΑΔΡΑΓΧΓΟ 

ΣΟΜΑΣΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟ 
Νμ 0 

Αλάινγα κε ην λνύκεξν λα θέξνπλ ρξσκαηηζηέο ελδείμεηο. Να είλαη Latex 
free .Να είλαη απνζηεηξσκέλνη. Να είλαη ζθιεξνη θαη λα κελ θάκπηνληαη. 
Να έρνπλ επαξθέο εύξνο ώζηε λα πεξλάεη θαζεηήξαο αλαξξόθεζεο. Η 

θακππιόηεηά ηνπο λα πξνζαξκόδεηαη κε εθείλε ηνπ ζηόκαηνο. 

9 
ΑΔΡΑΓΧΓΟ 

ΣΟΜΑΣΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟ 
Νμ 1 

  

10 
ΑΔΡΑΓΧΓΟ 

ΣΟΜΑΣΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟ 
Νμ 2 

  

11 
ΑΔΡΑΓΧΓΟ 

ΣΟΜΑΣΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟ 
Νμ 3 

  

12 
ΑΔΡΑΓΧΓΟ 

ΣΟΜΑΣΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟ 
Νμ 4 

  

13 
ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΟ ΡΗΝΗΚΟ 

ΣΑΜΠΟΝ 

Σπκπηεζκέλνο εηδηθόο ζπόγγνο κε δπλαηόηεηα δηόγθσζεο γηα πσκαηηζκό 
από βηνζπκβαηηθό πνιπκεξέο ζπλζεηηθό πιηθό, κε ζσιελίζθν αεξηζκνύ 

ζηε κέζε κε κήθνο 7,5mm. 

14 ΑΛΓΖΝΗΚΟ ΚΟΡΓΟΝΗ 

Iδζαίηενα απμννμθδηζηυ αθβδκζηυ επίεεια ιε άνβονμ  απυ 
απμζηεζνςιέκεξ ίκεξ αθβζκζημφ αζαεζηίμο βζα ιέηνζα έςξ έκημκα 

ελζδνςιαηζηά έθηδ ηάεε ιεβέεμοξ, ζπήιαημξ ηαζ αάεμοξ βζα ηδ δζαπείνζζδ 
ημο ελζδνχιαημξ. Μαθαηυ ηαζ ελαζνεηζηά εοπνμζάνιμζημ, κα ζοκδοάγεζ 

ηδκ ορδθή απμννμθδηζηυηδηα ιε ηδκ ελαζνεηζηή αηεναζυηδηα, κα ιδκ 
ημθθά ζημ ηναφια ηαζ ιπμνεί κα αθαζνεεεί μθυηθδνμ, πςνίξ 
οπμθθείιαηα.Γζαζηάζεζξ 2,5x30+/-1, 10x10+/-1, 10x20+/-1. 

15 ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΝΔΟΓΝΧΝ 
ΜΗΑ ΥΡΖΖ 

Απυ κμζμημιεζαηυ PVC ιε δφμ ηαεεηήνεξ ακαννυθδζδξ ιήημοξ 40cm, 
πάπμοξ 10cm, ζε απμζηεζνςιέκδ αημιζηή ζοζηεοαζία ιίαξ πνήζδξ, ιε 

θζαθίδζμ ααειμκμιδιέκμ πςνδηζηυηδηαξ 20-30ml, ιε έκδεζλδ CE ηαζ ISO, 
ιδ ημλζηυ, Latex free, DEHP- free, ιε μδδβίεξ ζηα εθθδκζηά ηαζ κα 

ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία απμζηείνςζδξ ηαζ θήλδξ. 

16 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ 
ΔΗΠΝΟΖ ΓΗΑ ΜΑΚΔ 

Ακηαθθαηηζηή ααθαίδα εζζπκμήξ ιάζηαξ. 

17 
ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΟ 
ΠΟΓΟΜΑΚΣΡΟ 

Ακηζιζηνμαζαηυξ , ακηζιοηδηζαηυξ ηάπδηαξ, πμο κα εκζςιαηχκεζ εζδζηυ 
ακηζιζηνμαζαηυ πανάβμκηα ζυκηςκ ανβφνμο, ιε ηεηιδνζςιέκδ αζμηηυκμ 

δνάζδ, βζα ιείςζδ ζζημφ θμνηίμο. Απαναίηδηδ δ πνμζηυιζζδ 
ενβαζηδνζαηχκ εθέβπςκ βζα πζζημπμίδζδ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. 

Πμδυιαηηνμ 30 θφθθςκ ηαζ δζαζηάζεςκ 115x60cm. 

18 ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΟ 
ΣΑΠΖΣΑ 

Aοημηυθθδημξ ακηζιζηνμαζαηυξ ηάπδηαξ πζζημπμζδιέκμξ ηαηά CE. Να 
απμηεθείηαζ απυ 30 ιειανάκεξ πμθοαζεοθεκίμο. Κάεε ιειανάκδ είκαζ 

ειπμηζζιέκδ ιε ηυθθα πμο πενζέπεζ ακηζααηηδνζδζαηέξ μοζίεξ. 

19 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟ 
ΗΟΣΟΝΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 

Απμζηεζνςιέκμ ζζμημκμ δζαθοια ηαεανζζιμφ ηναοιαηςκ ιε ααζδ ημ 
δζαθοια RINGER" (ζζμημκμ δζάθοια δθεηηνμθφηδ απμηεθμφιεκμ απυ 

πθςνζμφπμ κάηνζμ,πθςνζμφπμ ηαθζμ ηαζ πθςνζμφπμ αζαέζηζμ) ιε 
ζοβηέκηνςζδ υπζ πάκς απυ 0,02% ζε πμθοελαδίκδ ηαζ 

πμθοαζεοθεκμβθοηυθδ. οζηεοαζία 1000ml. 
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20 
ΑΠΗΓΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΡΟΧΠΟΤ 

Μδ ημλζηυ πνμσυκ. Μδ απμζηεζνςιέκμ. Σμ ζεη κα πενζθαµαάκεζ: ηδκ 
Κμνχκα, ηδκ Αζπίδα ηαζ ηδκ Δθαζηζηή ηαζκία. 

 
1) Κμνχκα: 

- Απυ Polypropylene (PP) ιέζμο ιμνζαημφ αάνμοξ, ποηκυηδηαξ: 905 
Kg/m3 

- Ακημπή ζε ηνμφζδ ηαζ αηαιρία: ορδθή 
Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ κα έπεζ πζζημπμίδζδ ηαηαθθδθυθδηαξ βζα επαθή ιε 
ηνυθζια ηαζ κα έπεζ δμηζιαζεεί: α) ζε ιαηνμπνυκζα απμεήηεοζδ άκς ηςκ 
6 ιδκχκ ζε πχνμ δςιαηίμο, α) ζε έηεεζδ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ 
έςξ 70°C βζα έςξ ηαζ 2 χνεξ ή ζε εενµμηναζία πενζαάθθμκημξ έςξ 100°C 

βζα ιέπνζ 15 θεπηά. 
 

2) Αζπίδα: 
- Απυ Polyethylene Terephthalate 100% virgin (A — PET), ποηκυηδηαξ: 

1,38 gr/cm3 
- Ακηζεαµαςηζηή πνμζηαζία: anti-Fog superficial 

- Υνχια: δζάθακμ (clear) 
- Πνμζηαζία απυ ζηαβμκίδζα: Ναζ (anti — droplets) 

- Πνμζηαζία απυ ζηυκδ: Ναζ (dust—proof) 
- Πάπμξ: 0,45 mm 

 
3) Δθαζηζηή ηαζκία: 

- Απυ πμθοεζηένα ηαζ ηαμοηζμφη, είκαζ επεκδοιέκδ ιε θεοηυ ααιααηενυ 
φθαζια. 

- Πθάημξ ηαζκίαξ: 15 mm. 
- Να ιδκ πενζέπεζ οπμθείιιαηα ζζθζηυκδξ (SiliconeFree) 

21 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΗ 
ΣΤΛΔΟΗ Δ ΧΛΖΝΑΡΗΟ 

ΥΧΡΗ ΤΛΗΚΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Βαιααημθυνμζ ζηοθεμί λφθζκμζ, ιήημοξ 150mm, εκηυξ πθαζηζημφ 
ζςθδκανίμο δζαζηάζεςκ 150Υ12mm, ιε εηζηέηα ακαβναθήξ ζημζπείςκ, 

απμζηεζνςιέκμζ, ζοζηεοαζιέκμζ ακά έκαξ ζε blister. 

22 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΗ 
ΣΤΛΔΟΗ ΥΧΡΗ 

ΧΛΖΝΑΡΗΟ 

Βαιααημθυνμζ ζηοθεμί λφθζκμζ, 150mm, απμζηεζνςιέκμζ ακά έκαξ , ζε 
αημιζηή ζοζηεοαζία blister. 

23 
ΒΗΝΣΔΟΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΗΟ 

ΜΗΑ ΥΡΖΖ 

Γζάνηεζα πνήζδξ ιε αοημκμιζα έςξ ηαζ 4 χνεξ, ιε βκήζζα θάια Macintosh, 
ενβμκμιζηυ ιε ιεβάθδ αζκηεμηάιενα ηαζ εονφ πεδίμ πμο κα ηναηαέζ ημ 

πνήζηδ ζε αζθαθή απυζηαζδ απυ ημκ αζεεκή. 

24 ΒΟΤΡΣΑΚΗ  ΓΗΑ ΛΖΦΖ 
ΑΠΟ ΔΝΓΟΣΡΑΥΖΛΟ 

Δκδμημθπζηυ πθαζηζηυ αμονηζάηζ ιε πνμζηαηεοηζηυ άηνμ βζα θήρδ 
επζπνίζιαημξ, ιίαξ πνήζδξ, απμζηεζνςιέκμ, ζε ηειάπζα. 

25 
ΒΡΟΓΥΟ 

ΠΟΛΤΠΔΚΣΟΜΖ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ 

Βνυβπμξ πμθοπεηημιήξ πενζζηνεθυιεκμξ ιζαξ πνήζδξ, απμζηεζνςιέκμξ, 
μαάθ ιε πθεηηυ ζφνια ημπήξ (braided), ζςθήκα απυ ηεθθυκ, δζαιέηνμο 

ηαεεηήνα 2,3mm ηαζ ιήημοξ 230cm. Άκμζβια ανυβπμο 20mm. Να δζαεέηεζ 
ενβμκμιζηή δζαααειζζιέκδ πεζνμθααή. 

26 ΓΛΧΟΠΗΔΣΡΑ 
α)Ξύιηλα, κηαο ρξήζεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνζηεηξσκέλα. β) Ξύιηλα 

κηαο ρξήζεο ζε ζπζθεπαζηα 100 ηεκαρίσλ κε απνζηεηξσκέλα. 

27 

ΠΧΜΑ ΓΗΑ ΓΟΥΔΗΑ 
ΑΦΑΛΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

(15 mm) 

Βζδςηυ πχια ζοιααηυ βζα δμπείμ αζθαθμφξ ιεηαθμνάξ αζμθμβζηχκ 
δεζβιάηςκ δζαζηάζεςκ 85 x 30mm (ςξ πενζβνάθεηαζ ηαηςηένς). Μήημξ 

πχιαημξ 15 mm. Τθζηυ: πμθοπνμποθέκζμ (PP). 

28 

ΓΟΥΔΗΟ ΑΦΑΛΟΤ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 
(85x30 mm) 

Γμπείμ αζθαθμφξ ιεηαθμνάξ αζμθμβζηχκ δεζβιάηςκ δζαζηάζεςκ 85 x 
30mm πςνίξ πχια. Γζάιεηνμξ 30mm, δζάιεηνμξ ζημιίμο 26mm, ιήημξ 
δμπείμο 83mm, ιήημξ δμπείμο ιε πχια 85mm, οθζηυ: πμθοπνμποθέκζμ 

(PP), δζαθακέξ, πνμδζαβναθέξ P 650, ADR. 

29 
ΚΟΤΣΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 
(198x107Υ38 mm) 

Κοηία ιεηαθμνάξ δμπείςκ ειπενζέπμκηα αζμθμβζηά δείβιαηα 
πνμδζαβναθχκ ςξ πενζβνάθμκηαζ ακςηένς. Δλςηενζηή ζοζηεοαζία 

ζφιθςκα ιε πνμδζαβναθέξ P 650/ ADR/ ΗΑΣΑ. Γζαζηάζεζξ 198 x 107 x 38 
mm ηαζ 198 x 107 x 50 mm. Σαοημπμίδζδ UN. Τθζηυ: πανηυκζ. 

30 
ΚΟΤΣΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 
(198Υ107Υ50mm) 

  

31 
ΓΟΥΔΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 180 
ml 

Σα δμπεία κα είκαζ πθαζηζηά ηαζ κα έπμοκ πζεζηζηυ ηαπάηζ 

32 
ΓΟΥΔΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 250 
ml 
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33 
ΓΟΥΔΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 500 
ml 

  

34 
ΓΟΥΔΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ1 lt 
  

35 ΓΟΥΔΗΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 2 lt 

  

36 
ΓΟΥΔΗΟ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

ΒΔΛΟΝΧΝ 5 lt 

Να είλαη πιαζηηθά δνρεία απόξξηςεο θαη ζπιινγήο αηρκεξώλ 
αληηθεηκέλσλ. Να θέξνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαπάθη κε εηδηθέο εγθνπέο 

πνπ λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
βεινλώλ από ηε ζύξξηγγα. 

37 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ 

ΧΛΖΝΔ ΜΔ CUFF Νμ 
5,5 HI-LO 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πιηθό πνπ λα είλαη πιήξσο αλεθηό από ην 
αλζξώπηλν ζώκα. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο δηάθαλνπ θαη ην 
πιηθό θαηαζθεπήο λα είλαη ζηιηθνλαξηζκέλν PVC ή ζηιηθόλε. Να έρνπλ 

αθηηλνζθηεξή γξακκή.Nα αλαγξάθεηαη ην λνύκεξν ηνπ ζσιήλα γηα επθξηλή 
έιεγρν.Να είλαη ζρεηηθά ζθιεξνί θαη λα κελ θάκπηνληαη, γηα εύθνιε 

δηαζσιήλσζε, αιιά, ν ζσιήλαο λα καιαθώλεη θαη απνθηά ην απόιπην 
αλαηνκηθό ζρήκα ηνπ αζζελνύο. Τν CUFF λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 
πιηθό, πνπ αθελόο δελ ζξάπεηαη θαη αθεηέξνπ εκθαλίδεη επαηζζεζία ώζηε 

λα παξαθνινπζεί ηελ αιιαγή ηεο πίεζεο ζηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
θύθινπ.Τν CUFF λα ειέγρεηαη από πνιύ επαίζζεην νδεγό (PILOT) κε 

άκεζν έιεγρν ηεο πιήξσζήο ηνπ θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ απηήο. Να έρνπλ 
CUFF πνπ λα απαηηεί ηνλ ιηγόηεξν δπλαηό αέξα γηα λα γεκίδεη θαη λα έρεη 

πνιύ κηθξή επηθάλεηα επαθήο κε ηα ηνηρώκαηα ηεο ηξαρείαο ώζηε λα είλαη 
αηξαπκαηηθό. 

38 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ 

ΧΛΖΝΔ ΜΔ CUFF Νμ 6 
HI-LO 

  

39 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ 

ΧΛΖΝΔ ΜΔ CUFF Νμ 
6,5 HI-LO 

  

40 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ 

ΧΛΖΝΔ ΜΔ CUFF Νμ 7 
HI-LO 

  

41 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ 

ΧΛΖΝΔ ΜΔ CUFF Νμ 
7,5 HI-LO 

  

42 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ 

ΧΛΖΝΔ ΜΔ CUFF Νμ 8 
HI-LO 

  

43 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ 

ΧΛΖΝΔ ΜΔ CUFF Νμ 
8,5 HI-LO 

  

44 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ 

ΧΛΖΝΔ ΜΔ CUFF Νμ 9 
HI-LO 

  

45 ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ 
ΑΠΗΝΗΓΧΖ 

Ζθεηηνυδζα ζοιααηά ιε απζκζδςηή Nihon-Kohden cardiolife. 

46 ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ 
ΑΠΗΝΗΓΧΖ 

Ζθεηηνυδζα ζοιααηά ιε απζκζδςηή ZOLL M Series BIPHASIC 200 
JOULES MAX. 

47 

ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ 
ΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ 

ΚΟΤΜΠΧΣΟ 50 mm 
(AYTΟΚΟΛΛΖTO) 

Απηνθόιιεηα ειεθηξόδηα γηα ειεθηξνθαξδηνγξάθν, ελειίθσλ κε πγξό δειέ 
ζην ζθνπγγαξάθη επαθήο, ππναιιεξγηθά, λα έρνπλ ηέιεηα εθαξκνγή κε 
άξηζηε ζπγθόιιεζε θαη λα κελ μεθνιινύλ όηαλ ην ζεκείν ζπγθόιιεζεο 

βξαρεί ή ηδξώζεη. Να κελ αθήλνπλ ππόιεηκκα ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο ζην 
δέξκα. Να θέξνπλ θνύκπσκα αζθαιείαο επελδπκέλν κε AG/AGCL. Να 

είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθά θάθεια αινπκηλίνπ γηα λα κελ επεξεάδνληαη 
από θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Να είλαη απνζηεηξσκέλα γηα δύν 

ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Να δηαηίζεληαη ζε 
δηάθνξα κεγέζε. 
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48 
ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΦΖΦΗΑΚΑ 

1 ΛΔΠΣΟΤ 

Θενιυιεηνα εενιμηναζίαξ ζχιαημξ απθά ηαζ ημο εκυξ θεπημφ 
πνζζιαηζηά ηαζ πθαηέ , ιδ οδνανβονημφ ηφπμο. Φδθζαηά, δθεηηνμκζηά 

εενιυιεηνα ορδθήξ αηνίαεζαξ, εκδεζηηζά κα έπεζ απυηθζζδ +/-0,1 C. 
Κθζιαηα εενιμηναζίαξ απυ 35.0-42.0. Ζ έκδεζλδ κα παναιέκεζ ζηαεενή 

ηαζ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ημκ αζεεκή ιε θεζημονβία ικήιδξ ηδξ 
ηεθεοηαίαξ ιέηνδζδξ. Δφημθμ ζηδ πνήζδ ηαζ βνήβμνδ ιέηνδζδ (εκδεζηηζηά 

10 δεοηενυθεπηα). Δ̈κδεζλδ παιδθήξ ιπαηανίαξ. Δφηαιπημ άηνμ βζα 
ηαθφηενδ εθανιμβή ηαηά ηδ ιέηνδζδ. Μεβάθδ ηαζ θςηζγυιεκδ μευκδ. Να 
οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πθήνμοξ απμθφιακζδξ ηαζ εφημθμο ηαεανζζιμφ. 

κα είκαζ αδζάανμπμ ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Γζάνηεζα ιπαηανίαξ 
εκδεζηηζηά έςξ 1000 ιεηνήζεζξ. Με εββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ 2 εηχκ. Να 

έπεζ έβηνζζδ CE. Υςνίξ πνυζεεηα ακαθχζζια. 

49 
ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ 

ΤΠΔΡΤΘΡΧΝ ΜΔΣΧΠΟΤ 

Θενιυιεηνμ μετώπου πςνίξ επαθή. Να πανέπεζ ζηαεενέξ ιεηνήζεζξ ζε 3 

δευτερόλεπτα, μζ μπμίεξ δεκ επδνεάγμκηαζ απυ πανειαμθέξ εενιυηδηαξ. 
Να πναβιαημπμζεί ιζα δζαδζηαζία αοημεθέβπμο ηάεε θμνά πμο 

εκενβμπμζείηαζ, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ πνμαθεπυιεκδ αηνίαεζα ηςκ 
ιεηνήζεςκ. Να ιεηνάεζ ηδ εενιμηναζία πςνίξ επαθή ζε 3 δεοηενυθεπηα. 

Να εηηεθεί πμθθαπθέξ ιεηνήζεζξ ακά δεοηενυθεπημ ηαζ δ μευκδ 
επζδεζηκφεζ ηδκ ορδθυηενδ ηζιή απυ πμθθαπθά ζδιεία ιέηνδζδξ. Να έπεζ 

θςηζγυιεκδ ιεβάθδ μευκδ LCD βζα εφημθδ πνήζδ ζημ ζημηάδζ 
ηαζ  ήπμ μθμηθήνςζδξ ιέηνδζδξ (αμιαδηήξ). Να απεκενβμπμζείηαζ 

αοηυιαηα πενίπμο 1 θεπηυ ιεηά ηδκ ηεθεοηαία ιέηνδζδ. 

50 

ΘΖΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 
ΦΤΛΑΞΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 20 
ΘΔΔΧΝ 

Θήηδ (Μάπα) πάνηζκδ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ 20 εέζεςκ ιε ηάθοιια 
ηαζ πχνμ ακαβναθήξ ζημζπείςκ. 

51 ΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΚΟΤΒΔΡΣΑ 
Να πθδνεί ηζξ πνμδζαβναθέξ πμζυηδηαξ ηαζ κα ζηακμπμζεί ηζξ απαζηήζεζξ 
ηςκ πνμηφπςκ DIN 13164. Γζαζηάζεζξ: ηαηʼ εθάπζζημκ 160 x 210 cm. 

Καηαζηεοαζιέκδ απυ Aluminium coated PE-foil. 

52 ΚΑΛΣΑ ΓΤΦΟΤ  7 cm (x 
20 m), 15 cm (x 20 m) 

Κάθηζα ζςθδκςηή έζς βφρμο. ςθδκςηή θεπηή ηάθηζα, ποηκά 
οθαζιέκδ, απυ 67% θεοηαζιέκμ ααιαάηζ ηαζ  33%  αζζηυγδ. 

53 
ΚΑΛΣΑ ΓΤΦΟΤ 15 cm (x 

20 m) 
  

54 ΚΑΛΤΠΣΡΗΓΔ  24x50 mm 

Καηαζηεοαζιέκεξ απυ βοαθί ορδθήξ δζαθάκεζαξ SCHOTT, ηαεανυηδηαξ 
ηαζ ακημπήξ, επζηαθοιιέκεξ ιε δζαπςνζζηζηυ πανάβμκηα πμο απμηνέπεζ 

ηδ ιεηαλφ ημοξ ζοβηυθθδζδ ηαζ δεκ επδννεάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ πνχζδξ, 
βζα πνήζδ ζε ιδπάκδια αοηυιαηδξ επζηάθορδξ (CE, IVD), πάπμοξ 

0.16mm. Γζαζηάζεζξ  24Υ50 mm,  22Υ22 mm,  24Υ60 mm. 

55 ΚΑΛΤΠΣΡΗΓΔ  22x22 mm   

56 ΚΑΛΤΠΣΡΗΓΔ 24x60 mm    

57 ΚΑΝΗΣΡΟ 
ΝΑΣΡΑΒΔΣΟΤ 

ΔΗΓΗΚΖ ΝΑΣΡΑΒΔΣΟ απμννυθδζδξ CO2 ζοιααηή ιε GE 
ιδπακήιαηα ακαζζεδζίαξ (Datex – Ohmeda S/5 Avance).  πεδζαζιέκδ 

βζα ακαζζεδζία παιδθήξ νμήξ. Να ιδκ πνμηαθεί αθθμίςζδ ημο 
ακαζζεδηζημφ πανάβμκηα ηαζ κα ιδκ πανάβεζ ημ ζημζπείμ Α, ιμκμλείδζμ ημο 

άκεναηα ή θμνιαθδεΰδδ. Δθεφεενδ πδιζηχκ ζζπονχκ αάζεςκ. 
οζηεοαζιέκδ ζε ηάκζζηνμ πςνδηζηυηδηαξ 1.0L ιίαξ πνήζδξ. 

58 ΚΑΔΣΔ ΒΗΟΦΗΑ -
ΡΟΤΣΗΝΑ 

Καζέηεξ εβηθείζεςξ, πθαζηζηέξ (POM), ιε ηαπάηζ ηαζ αζθαθέξ ηθείζζιμ, 
ιε πχνμ ακαβναθή ζημζπείςκ οπυ βςκία 45°, ηαηάθθδθεξ βζα πνήζδ ζε 

αοηυιαημ εηηοπςηή, δζαζηάζεςκ 40x28x7mm. 

59 ΚΛΗΠ ΟΜΦΑΛΟΤ 

Γζα ηδκ απμθίκςζδ ημο μιθάθζμο θχνμο ηςκ κεμβκχκ, ακά έκα 
ζοζηεοαζιέκα ζε αδζάανμπδ, δζαθακή, ακεεηηζηή, ιε μδμκηςηέξ 

επζθάκεζεξ πθήνςξ εθαπηυιεκεξ, απυ ζηθδνυ οπμαθθενβζηυ οθζηυ, 
εφημθα πνδζζιμπμζμφιεκα. 

60 ΚΟΛΠΟΓΗΑΣΟΛΔΗ 

Να ζηαζεξνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο, κε ειαζηηθόηεηα, 
ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία απνζηεηξσκέλα, ππναιιεξγηθά, από αηζπιέλην 

(από ζθιεξό πιαζηηθό θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ), λα κελ ζπάδνπλ, αλά 
έλα ζπζθεπαζκέλα ζε αδηάβξνρε,αλζεθηηθή, δηαθαλή ζήθε, κηαο ρξήζεο. 

Δηαζηάζεηο S,M,L.  

61 
ΚΡΗΚΟΦΟΡΟΗ ΣΤΛΔΟΗ 
(STERILE LOOPS 10 ιl) 

Κνζημθυνμζ ζηοθεμί πθαζηζημί (PP), 10ιL, ιε ηνζημθυνμ ζηδκ ιία άηνδ & 
αηίδα ζηδκ άθθδ, απμζηεζνςιέκμζ, ζε ζοζηεοαζία Peel-pack ηςκ 5 

ηειαπίςκ. 
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62 
ΚΤΚΛΧΜΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 

ΜΗΑ ΥΡΖΖ  

Κφηθςια ακαζζεδζίαξ ιε ηνείξ ζςθήκεξ δζαιέηνμο 22mm .Οζ δφμ 
ζςθήκεξ κα έπμοκ ιήημξ έςξ 180cm ηαζ μ ηνίημξ κα επεηηείκεηαζ πάκς 

απυ 170 cm,ιε ζοκδεηζηυ Τ ιε είζμδμ ηαζ αζηυ 2- 3L. Απμζηεζνςιέκα ηαζ 
ιε δοκαηυηδηα επζιήηοκζδξ.(ΑΝΑ ΔΣ)  

63 
ΚΤΣΗΟ ΑΠΟΡΡΗΦΔΧ 

ΒΔΛΟΝΧΝ 

Δζδζηυ δμπείμ βζα ηδκ απυννζρδ αζπιδνχκ ιμθοζιαηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. 
Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ εζδζημφ ηφπμο πθαζηζηυ (πμθοπνμποθέκζμ). 

Σμ πνμσυκ κα είκαζ ιδ ημλζηυ ηυζμ ηαηά ηδκ πνήζδ ημο υζμ ηαζ ηαηά ηδκ 
ηαφζδ ημο ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ υηζ δεκ αθήκεζ οπμθθείιαηα. Να 
απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ, ημ ηάης ιένμξ (ηονίςξ ηάδμξ)κα είκαζ 

πνχιαημξ ηίηνζκμο ηαζ ημ πάκς ιένμξ ημ μπμίμ θεζημονβεί ηαζ  ςξ ηαπάηζ 
κ είκαζ πνχιαημξ θεοημφ. 

ημ επάκς ιένμξ κα οπάνπεζ μαάθ άκμζβια απυ ημ μπμίμ απμννίπημκηαζ 
ηα ιμθοζιαηζηά ακηζηείιεκα. Δζςηενζηά ημο ακμίβιαημξ κα οπάνπμοκ δφμ 

εζδζηέξ πθαζηζηέξ οπμδμπέξ πνμηεζιέκμο κα αθαζνμφκηαζ απυ ηζξ 
ζφνζββεξ, είηε είκαζ luer slip είηε είκαζ luer lok, μζ αεθυκεξ ηαζ ιία εζδζηή 
οπμδμπή βζα ηδκ αθαίνεζδ ημο κοζηενζμφ. Δπζπθέμκ ημ μαάθ άκμζβια 

ιυθζξ ημ δμπείμ βειίζεζ κα ηθείκεζ ενιδηζηά ιε εφηαιπημ ηαπάηζ ημ μπμίμ 
ιυθζξ ηθείζεζ δεκ ακμίβεζ λακά. 

Σα δμπείμ κα δζαεέηεζ πθαζηζηυ πενμφθζ βζα ηδκ αζθαθέζηενδ ιεηαθμνά 
ημο ηαεχξ επίζδξ ηαζ εζδζηή έβπνςιδ αοημηυθθδηδ ζήιακζδ ζφιθςκα ιε 

ηα δζεεκή πνυηοπα βζα ηα ιμθοζιαηζηά ηαζ επζηίκδοκα οθζηά. 

64 

ΚΤΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ 
ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 

(ΥΑΡΣΟΚΟΤΣΔ) 
ΚΗΣΡΗΝΟΤ ΚΑΗ ΚΟΚΚΗΝΟΤ 

ΥΡΧΜΑΣΟ 

Σα Υανημηοηία ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ εα δζαεέημοκ ζαημφθα 
εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά, πμο εα 

εββοάηαζ ηδκ αδζαπεναηυηδηα ηαζ ηδ ζηεβακυηδηα ηδξ ζοζηεοαζίαξ, ζε 
δζαζηάζεζξ υπζ ιεβαθφηενεξ απυ 

30x38x60 εηαη. (Μ.Π.Τ.) πνχιαημξ ηίηνζκμο ή ηυηηζκμο (υπςξ ακαθοηζηά 
πενζβνάθμκηαζ), ηαηάθθδθα 

βζα απμηέθνςζδ πςνδηζηυηδηαξ ζφιθςκα ιε ηα γδημφιεκα. Απαναίηδηδ 
πνμτπυεεζδ κα ακαβνάθεηαζ 

ζηζξ ζαημφθεξ "EΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" ηαζ κα 
οπάνπεζ ημ απαναίηδημ Δονςπασηυ 

ζήια ηςκ απμαθήηςκ 

65 ΛΑΡΤΓΓΗΚΔ ΜΑΚΔ ΝΟ 
2 ΜΗΑ ΥΡΖΖ 

Λαξπγγηθή κάζθα κίαο ρξήζεσο, κε ηελ απαηηνύκελε γσλίσζε γηα 
επθνιόηεξε ηνπνζέηεζε κε Cuff δηπιήο θξαγήο κε δπλαηόηεηα λα πεξάζεη 
Levin γηα εθθέλσζζε ζηνκάρνπ θαη δπλαηόηεηα αεξηζκνύ κε ζεηηθή πίεζε 
κέρξη 37 cm H2O. Να έρεη ελζσκαησκέλν Bite Block, ζσιήλα πιήξσζεο 

ηνπ Cuff αλεμάξηεηνο ηνπ αεξαγσγνύ θαη ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο γηα λα 
απνηξέπεηαη ε κεηαηόπηζε . Να είλαη απνζηεηξσκέλε θαη ειεύζεξε από 

Latex. Σε μεγέθη 2 εωρ 5. 

66 ΛΑΡΤΓΓΗΚΔ ΜΑΚΔ ΝΟ 
3 ΜΗΑ ΥΡΖΖ 

  

67 
ΛΑΡΤΓΓΗΚΔ ΜΑΚΔ ΝΟ 

4 ΜΗΑ ΥΡΖΖ 
  

68 
ΛΑΡΤΓΓΗΚΔ ΜΑΚΔ ΝΟ 

5  ΜΗΑ ΥΡΖΖ 
  

69 ΛΑΣΗΥΟ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ 
ΜΔ ΚΛΗΠ (ΠΔΡΗΥΔΗΡΗΓΑ) 

Με θιηπο αζθαιείαο γηα λα κέλεη ζηαζεξή ε πίεζε ηνπ ρεξηνύ, ειαζηηθό, λα 
κελ δεκηνπξγεί ηξαπκαηηζκνύο ή αηκαηώκαηα, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

ζύζθημεο γηα αλάδεημε ηεο θιέβαο. Σε ηεκάρηα. 

70 ΛΑΣΗΥΟ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ  
Latex free ιε εζδζηή έκδεζλδ, κα ιδ παθανχκεζ ηαζ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

αζιμθδρίαξ. 

71 
ΛΔΠΗΓΔ TRM ΜΑΥΑΗΡΗΟΤ 

ΠΑΓΚΟΤ Νμ130 
Λεπίδεξ TRM ιαπαζνζμφ πάβημο Νμ130. 

72 
ΛΔΠΗΓΔ ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ 

FEATHER A35 

Λεπίδεξ ιζηνμηυιμο ιζαξ πνήζδξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα (low - profile). 
Γςκία ημπήξ 35μ, ιήημοξ 80mm ηαζ πθάημοξ 8mm, ηαηάθθδθεξ βζα ημιέξ 
ιαθαηχκ ζζηχκ ηαζ βζα ενβαζία νμοηίκαξ. Να δζαεέημοκ επζηάθορδ απυ ημ 
εζδζηυ ηνάια θεοημπνφζμο ηαζ επζηάθορδ απυ resin.Να ηυαμοκ ηαζ απυ 

ηζξ δφμ πθεονέξ ημοξ. οζηεοαζία ηςκ 50 θεπίδςκ. Να θένεζ CE mark βζα 
IVD. 

73 ΛΔΠΗΓΔ ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ 
FEATHER N35SHR 

  

74 ΛΔΠΗΓΔ ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ 
FEATHER R35 
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75 
ΛΔΠΗΓΔ ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ 

FEATHER S35 
  

76 ΜΑΚΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΜΔ 
ΑΚΟ 

Να πανέπεζ ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ μλοβυκμο ζημκ αζεεκή, εκχ μ αζηυξ-
νεγεναμοάν κα επζηνέπεζ ζημ απαναίηδημ μλοβυκμ κα είκαζ δζαεέζζιμ ακά 
πάζα ζηζβιή, ακηζιεηςπίγμκηαξ ηδκ απνυαθεπηδ ακαπκμή ημο αζεεκή. Να 

δζζμπεηεφεζ 99% ιε 100% ημο πανεπυιεκμο μλοβυκμο. Να έπεζ ορδθή 
ζοβηέκηνςζδ ζε ζοκηεθεζηή νμήξ αένα ηδξ ηάλεςξ ημο 15 LPM. Να είκαζ 
εφηαιπηδ ηαζ ιε εθαζηζηυ ζιάκηα ηεθαθήξ. Να θένεζ εκζςιαηςιέκμ αζηυ-

νεγεναμοάν. Να πενζθαιαάκμκηαζ ζςθδκχζεζξ πανμπήξ μλοβυκμο  
ιήημοξ 2,10m. Υςνίξ θαηέλ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ αζεεκχκ. Να θένεζ 
ιεηαθθζηυ έθαζια ζηδ ιφηδ βζα ηαθφηενδ πνμζανιμβή ζημ πνυζςπμ. 

77 
ΜΑΚΑ ΤΦΖΛΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΝΟΖ 

Δπαββεθιαηζηή Μάζηα Πνμζηαζίαξ Ακαπκμήξ FFP2 ιε ιδ οθαζιέκμ 
ηςκμεζδέξ ζπήια πμθοπνμποθεκίμο. Να θένεζ νοειζγυιεκμ επζννίκζμ ηαζ 
άκεηα εθαζηζηά ζηήνζλδξ βζα ζηαεενή εθανιμβή. 100% πςνίξ θαηέλ. Πέκηε 
ζηνχζεςκ, πνμδζαβναθχκ FFP2. Απυδμζδ Φζθηνανίζιαημξ ζςιαηζδίςκ 

(PFE%) >95% . Απυδμζδ Βαηηδνζαηήξ δζήεδζδξ (BFE%) >95%. 
Πνυηοπα:  EN 149: 2001 + A1: 2009, CE 2598 

78 
ΜΑΚΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

VENTURI ΔΝΖΛΗΚΧΝ-
ΠΑΗΓΧΝ 

Δηάθαλεο, καιαθή, κε άςνγε εθαξκνγή ζην πξόζσπν, άλεηε γηα ηνλ 
αζζελή, κε καθξύ ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ 180cm, πνπ ζπλδέεηαη εύθνια κε 

ξνόκεηξν νμπγόλνπ θαη δελ απνζπλδέεηαη εύθνια ζε ςειέο ξνέο. 
Αμηόπηζηε πνζόηεηα νμπγόλνπ κε δπλαηόηεηα πνιιώλ δηαβαζκίζεσλ από 
24% κέρξη 60% κε ηε ρακειόηεξε δπλαηή ξνή νμπγόλνπ. Με μερσξηζηό 

ζπλδεηηθό κεηαμύ κάζθαο θαη παξνρήο νμπγόλνπ γηα ηελ θάζε δηαβάζκηζε/ 
ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ. 

79 
ΜΑΚΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΑΠΛΖ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ-ΠΑΗΓΧΝ 

Μάζθα νμπγόλνπ . Η κάζθα πξέπεη λα έρεη ζπλδεηηθό ζσιήλα 200cm 
πεξίπνπ θαη θαηαζθεπαζκέλε από ηαηξηθό pvc, ππνρξεσηηθά άρξσκε θαη 

δηαθαλήο. Να έρεη ξπζκηδόκελν επηξίλην έιαζκα γηα λα επηηξέπεη ηελ 
ζσζηή εθαξκνγή θαη λα εκπνδίδεη ηηο δηαξξνέο νμπγόλνπ 

80 
ΜΑΚΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΖ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ-ΠΑΗΓΧΝ 

Δηαθαλήο, καιαθή, άλεηε γηα ηνλ αζζελή, λα ζπλδέεηαη εύθνια κε 
ξνόκεηξν νμπγόλνπ θαη λα κελ απνζπλδέεηαη εύθνια ζε ςειέο ξνέο. 

Νεθεινπνίεζε ησλ 5ml ζε 10 min. Μεγάιεο πιεπξηθέο νπέο. Τν πνηήξη 
λεθεινπνίεζεο λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο άλσ ησλ 5 ml θαη ν ζσιήλαο 

κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 180cm. Απνηειεζκαηηθή λεθεινπνίεζε αθόκα όηαλ ν 
αζζελήο είλαη ζε ύπηηα ζέζε. 

81 
ΜΑΚΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

ΡΗΝΟ ΑΠΛΖ 

Άλεηε γηα ηνλ αζζελή, κε ξηληθέο ρνάλεο από καιαθό πιηθό κε αλαηνκηθό 
ζρήκα, κε επηθάλεηα ζηαζεξνπνίεζεο ζην άλσ ρείινο ηνπ αζζελή. Με 

δαρηπιίδη πνπ ελώλεη ηνπο δπν ζσιήλεο θάησ από ηε γλάζν ηνπ αζζελή. 
Με καθξύ ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ 180cm , πνπ ζπλδέεηαη εύθνια κε 

ξνόκεηξν νμπγόλνπ. 

82 ΜΑΚΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΝΑΠΝΟΖ (FFP3) 

Να  είλαη  θαηαζθεπαζκέλε  από  πιηθό  πνπ  λα  εμαζθαιίδεη  ηε  κεγίζηε 
δπλαηή αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία θαη άλεζε ζην θνξέα. Να είλαη κηαο 

ρξήζεο θαη λα κελ πεξηέρεη ιάηεμ θαη ίλεο ύαινπ. λα έρεη απνδνηηθόηεηα 
δηήζεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ κε δηαζηάζεηο κεγαιύηεξεο ηνπ 0,1κ., θαηά 95% 
ηνπιάρηζηνλ. Να έρεη κεγίζηε πξνζηαηεπηηθή ηθαλόηεηα ζηηο θειίδεο πγξώλ  

θαη  λα  έρνπλ  ππναιιεξγηθέο  ηδηόηεηεο.  Να  θέξεη  θαιπκκέλν έιαζκα  
αινπκηλίνπ ζην  άλσ  κέξνο  ηεο  κάζθαο  θαη  λα  θέξεη  εηδηθή βαιβίδα 
εθπλνήο. Επί ηνπ εθάζηνηε ηεκαρίνπ, ηεο ζπλνιηθήο ζπζθεπαζίαο, λα 

αλαγξάθεηαη ν ηύπνο ηεο κάζθαο, ε ζήκαλζε EN 149:2001 θαη ε ζήκαλζε 
CE. 

83 ΜΑΚA ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΗ 

Να είκαζ ηνζχκ ζηνςιάηςκ ιε εκδζάιεζμ θίθηνμ βζα ορδθή ζοβηνάηδζδ 
ιζηνμαίςκ, ιε παιδθή δζαθμνά πίεζδξ. Να είκαζ οπυαθθενβζηή, κα θένεζ 
εζςηενζηυ επζννίκζμ έθαζια αθμοιζκίμο ζε υθμ ημ ιήημξ ζηδ ιία πθεονά. 

Να έπεζ εκζζποιέκα ημνδυκζα. . 

84 
ΜΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ 

Να είκαζ ηνζχκ ζηνςιάηςκ ιε εκδζάιεζμ θίθηνμ βζα ορδθή ζοβηνάηδζδ 
ιζηνμαίςκ, ιε παιδθή δζαθμνά πίεζδξ. Να είκαζ οπυαθθενβζή, κα θένεζ 

εζςηενζηυ επζννίκζμ έθαζια αθμοιζκίμο ζε υθμ ημ ιήημξ ζηδ ιία πθεονά. 
Να έπεζ εκζζποιέκα θάζηζπα. 

85 ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ ΥΧΡΗ ΛΑΒΖ 
ΝΟ 11 

Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ οθζηυ ακημπήξ. Να ηυαεζ ημοξ ζζημφξ 
εφημθα ηαε΄ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ. 

86 ΝΔΦΡΟΔΗΓΔ ΜΗΑ 
ΥΡΖΔΧ 

Νεθξνεηδέο κηαο ρξήζεσο ράξηηλν από αλαθπθισκέλν ραξηί θαηάιιειν 
γηα πνιηνπνίεζε, αλζεθηηθό θαη 

αδηάβξνρν. Να κελ δηαπεξλάηαη από ηα αηρκεξά αληηθείκελα θαη λα είλαη 
αλζεθηηθό ζηελ δηαπεξαηόηεηα ησλ 

πγξώλ, δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ . 
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87 ΞΤΡΗΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΔ 
ΥΣΔΝΑΚΗ 

Ξονζζηζηή ιδπακή ιζαξ πνήζεςξ ηφπμο MEDICAL.Να είκαζ ηαθήξ 
πμζυηδηαξ κα ιδκ ζπάγεζκ εφημθα ηαζ δθεπίδα κα ηυαεζ. 

88 
ΟΤΡΟΓΟΥΔΗΟ ΤΛΛΟΓΖ 

ΟΤΡΧΝ 24ΧΡΟΤ - 2,5 lt. 

Γζαααειζζιέκμ δμπείμ ζοθθμβήξ μφνςκ πςνδηζηυηδηαξ 2,5lit 
ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ιαθαηυ, διζδζάθακμ P.E. Να θένεζ ιεβάθμ αζδςηυ 

ηαπάηζ αζθαθείαξ απμθφημο ζηεβακυηδηαξ ηαζ ιζηνυ αζδςηυ πχια 
αζθαθείαξ απμθφημο ζηεβακυηδηαξ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζηθδνυ P.E. Να 
δζαεέηεζ ενβμκμιζηή θααή ιεηαθμνάξ ηαζ κα θένεζ ακάβθοθδ μβημιεηνζηή 

δζααάειζζδ. 

89 
ΟΤΡΟΓΟΥΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ 
ΟΤΡΧΝ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

100 ml 

Απμζηεζνςιέκα ακά έκα, διζδζαθακή, ηςκ 100 ml ιε αζδςηυ πχια, 
ακεεηηζηά ηαζ ιε εηζηέηα βζα ακαβναθή ηςκ ζημζπείςκ. 

90 
ΟΤΡΟΓΟΥΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ 

ΟΤΡΧΝ ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 100 ml 

Γζαθακή ηςκ 100 ml ιε πχια, ακεεηηζηά, ιε εηζηέηα βζα ακαβναθή ηςκ 
ζημζπείςκ. 

91 ΟΤΡΟΓΟΥΔΗΟ ΑΝΓΡΧΝ 
ΥΑΡΣΗΝΟ 

Οπξνδνρείν κηαο ρξήζεσο ράξηηλν άλσ ησλ 800 ml. 

92 ΟΤΡΟΣΑΣΧ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ 

Πιαζηηθά γηα όινπο ηνπο ηύπνπο θξεβαηηώλ κε εληζρπκέλε ππνδνρή γηα 
ηνλ ζπιιέθηε θαη ππνδνρή γηα ηνλ απιό απηνύ. 

93 

ΟΤΡΟΤΛΔΚΣΔ 
ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

ΜΔ ΚΑΝΟΤΛΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ 

Οονμζοθθέηηεξ Κθεζζημφ Κοηθχιαημξ 2lt ιε ηθζπ δζαημπήξ νμήξ. Να είκαζ 
απμζηεζνςιέκμζ, ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ζαηνζημφ ηφπμο PVC ιε δζπθέξ 

ναθέξ αζθαθείαξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ. Να 
απμηεθμφκηαζ απυ ζάημ ζοθθμβήξ μφνςκ πςνδηζηυηδηαξ 2.000 ml ημο 

μπμίμο δ ιία πθεονά είκαζ αδζαθακήξ (θεοηή) εκχ δ άθθδ είκαζ δζαθακήξ 
ιε εοηνζκή δζααάειζζδ ακά 100ml. Να δζαεέημοκ εζδζηή 

εζςηενζηή ααθαίδα ιδ παθζκδνυιδζδξ. Ζ απμπεηεοηζηή έλμδμξ ηςκ 
μφνςκ κα είκαζ δζαθακήξ, ημπμεεηδιέκδ ζημ ηέκηνμ ιε δζαθακή 

ζηνυθζββα εηηέκςζδξ ηφπμο Σ. Ο ζςθήκαξ κα είκαζ διζδζαθακήξ ιε 
ιεβάθδ εζςηενζηή δζάιεηνμ, πνμηεζιέκμο κα επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ 

δζέθεοζδ πδβιάηςκ. Να θένεζ εζδζηυ ηθζπ βζα ηδκ δζαημπή νμήξ ηςκ 
μφνςκ, κα ιδκ ηζαηίγεζ ηαζ ημ ζοκμθζηυ ιήημξ ημο είκαζ ιεβαθφηενμ ηςκ 
120cm. Να δζαεέημοκ εζδζηή οπμδμπή ζημ ζδιείμ εζζυδμο (αηνμθφζζμ) 

βζα εφημθδ ηαζ αζθαθή δεζβιαημθδρία (εζδζηή πνυζααζδ δεζβιαημθδρίαξ) 
ηαεχξ ηαζ εκζζποιέκεξ μπέξ βζα ζίβμονδ ζηήνζλδ. Να είκαζ ζοζηεοαζιέκμζ 

ζε αζθαθή ζοζηεοαζία πανηί ηαζ κάζθμκ (blister) ηαζ απμζηεζνςιέκμζ ιε 
Ολείδζμ Αζεοθεκίμο (ΔΟ).  

94 
ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ ΑΠΛΟΗ 

ΔΝΖΛΖΚΧΝ - ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ 2 lt 

Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ιδ ημλζηυ PVC ηαηάθθδθμ βζα ζαηνζηή 
πνήζδ. Ο ζςθήκαξ κα είκαζ ζδζαίηενα ακεεηηζηυξ ζηα ηζαηίζιαηα ηαζ έπεζ 
ιήημξ πενίπμο 90 cm ηαζ κα ηαηαθήβεζ ζε ηςκζηυ αηνμθφζζμ (ζφκδεζδξ 
ιε ηαεεηήνα) ιε ηαπάηζ. Να δζαεέηεζ εκζζποιέκεξ μπέξ βζα ζίβμονδ ηαζ 
αζθαθή ζηήνζλδ. Να θένεζ ζάημ ζοθθμβήξ μφνςκ 2.000 ml ιε δζπθέξ 

ναθέξ αζθαθείαξ. Να θένεζ εοηνζκή δζααάειζζδ ακά 100ml.  

95 ΟΤΡΟ-ΤΚΔΤΔ ΧΡΗΑΗΑ 
ΜΔΣΡΖΖ ΟΤΡΧΝ 

1. Να έπμοκ εάθαιμ ζοθθμβήξ μφνςκ πςνδηζηυηδηαξ 500ml. Ο εάθαιμξ 
κα έπεζ δζαααειίζεζξ ηαζ οπμδζαζνέζεζξ βζα κα είκαζ εοπενήξ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ μφνςκ ιζηνχκ πμζμηήηςκ (π.π. 10ml) 
υζμ ηαζ ηςκ ιεβάθςκ (π.π. 450ml). 2. Σα μφνα κα ιεηαθένμκηαζ ιε απθυ 
ηαζ εφημθμ πεζνζζιυ υπμηε απαζηείηαζ ζε άθθμ ιεβαθφεηνμ μονμζοθθέηηδ 

πςνδηζηυηδηαξ (2000 - 2500ml). Να ιδκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα βζα αοηυιαηδ 
ή ηοπαία ιεηαθμνά ηςκ μφνςκ (οπενπείθζζδ) ζημ ιεβαθφηενμ 

μονμζοθθέηηδ. Δπίζδξ ηαηά ημκ πζενζζιυ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ μφνςκ κα 
ιδκ δζαζημνπίγμκηαζ ηα μφνα ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ, μφηε ζηα πένζα 

ημο πνμζςπζημφ. 3. Να οπάνπμοκ ζιάκηεξ ζηενέςζδξ ημο μονμζοθθέηηδ 
ζημ ηνεαάηζ ημο αζεεκμφξ. 4. Να οπάνπεζ δοκαηυηδηα ζοθθμβήξ 

πνμζθάηςκ μφνςκ βζα βεκζηή ηαζ ηαθθζένβεζα. 

96 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ 

ΡΑΒΓΗΑ ( MicroSponge - 
Μζηνμζπυββμζ ) 

Σνζβςκάηζα microsponge πεζνμονβζηά, ιε θααή, ζε ζοζηεοαζία 5-10 
ηειαπίςκ, απμζηεζνςιέκα, ιζαξ πνήζδξ. 

97 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΔ 

ΜΠΑΣΟΝΔΣΔ ( 
PROOPHTA 66x5 mm ) 

Οθεαθιμθμβζηά νααδία κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ορδθήξ 
απμννμθδηζηυηδηαξ non woven, κα δζαεέημοκ θείεξ άηνεξ ηαζ κα είκαζ 

εθαζηζηά ηαζ απαθά χζηε κα ιδκ ηναοιαηίγμοκ ημοξ ζζημφξ ημο ιαηζμφ.  

98 
ΠΑΓΗΓΑ ΤΛΛΟΓΖ 

ΒΡΟΓΥΗΚΧΝ ΔΚΚΡΗΜΑΣΧΝ 
(25 ml) 

Απμζηεζνςιέκμ ζφζηδια ζοθθμβήξ ιε ιδπακζηή ακαννυθδζδ, ιε δζαθακή 
παβζδεοηή υβημο 25ml, απυ ζηθδνυ πθαζηζηυ ιε απμζηεζνςιέκμ πχια 

ιεηαθμνάξ ζημ ενβαζηήνζμ, εηζηέηα αοημηυθθδηδ ακαβναθήξ ηςκ 
ζημζπείςκ ημο αζεεκή, κα έπεζ εζδζηυ πχια ακαννυθδζδξ ιε δφμ 

ζςθήκεξ. 

22DIAB000024180 2022-03-23



99 
ΠΑΡΑΦΗΛΜ Δ ΡΟΛΑ 5 cm 

x 15 m 

Δζδζηή δζαθακήξ αενμδζαπεναηή ιειανάκδ ιε ιεβάθδ εθαζηζηυηδηα βζα ηδκ 
ζθνάβζζδ ηαζ ζηεβακμπμίδζδ υθςκ ηςκ ζηεοχκ ενβαζηδνίμο. Γζαζηάζεζξ 

: Πθάημξ 5cm Μήημξ 15m. 

100 
ΠΑΡΑΦΗΝΖ 

(ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ) 
Λεοηή ελεοβεκζζιέκδ παναθίκδ ζε ηενί, 52/54 DAB. διείμ Σήλδξ: 53ºC. 

Να πθδνμί ηζξ πνμδζαβναθέξ BGA. 

101 ΠΔΣΑΛΟΤΓΔS 19G 
Πεηαινύδεο απιέο 19G, 21G, 23G, 25G ιεπηώλ ηνηρσκάησλ αηξαπκαηηθή 
κε δηπιή ινμόηκεζε. Να δηαζέηεη ζσιήλα ηθαλνύ κήθνπο θαη λα θαηαιήγεη 

ζε ζύλδεζε Luer Lock. 

102 ΠΔΣΑΛΟΤΓΔS 21G 
Πεηαινύδεο απιέο 19G, 21G, 23G, 25G ιεπηώλ ηνηρσκάησλ αηξαπκαηηθή 
κε δηπιή ινμόηκεζε. Να δηαζέηεη ζσιήλα ηθαλνύ κήθνπο θαη λα θαηαιήγεη 

ζε ζύλδεζε Luer Lock. 

103 ΠΔΣΑΛΟΤΓΔS 23G 
Πεηαινύδεο απιέο 19G, 21G, 23G, 25G ιεπηώλ ηνηρσκάησλ αηξαπκαηηθή 
κε δηπιή ινμόηκεζε. Να δηαζέηεη ζσιήλα ηθαλνύ κήθνπο θαη λα θαηαιήγεη 

ζε ζύλδεζε Luer Lock. 

104 ΠΔΣΑΛΟΤΓΔS 25G 
Πεηαινύδεο απιέο 19G, 21G, 23G, 25G ιεπηώλ ηνηρσκάησλ αηξαπκαηηθή 
κε δηπιή ινμόηκεζε. Να δηαζέηεη ζσιήλα ηθαλνύ κήθνπο θαη λα θαηαιήγεη 

ζε ζύλδεζε Luer Lock. 

105 ΠΗΝΔΛΛΑ ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ 
εη πζκέθςκ 5 ηειαπίςκ. Σμ ζεη κα πενζέπεζ πζκέθμ ηνομζηάηδ, 

ιζηνμηυιμο ηαζ πζκέθα πενζζοθθμβήξ ζζημθμβζηχκ ημιχκ.   

106 ΠΗΠΔΣΔ PASTEUR 1 ml 
ΠΗΠΔΣΣΔ ιεηαθμνάξ ( ΡΑSTEUR) ΠΛΑΣΗΚΔ 1ml ιε πμοάν ΜΖ 

απμζηεζνςιέκεξ, ααειμκμιδιέκεξ (1:0.25), ιήημοξ 150-155mm. 

107 ΠΗΠΔΣΔ PASTEUR 3 ml 
ΠΗΠΔΣΣΔ ιεηαθμνάξ ( ΡΑSTEUR) ΠΛΑΣΗΚΔ 3ml ιε πμοάν 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ, ααειμκμιδιέκεξ (1:0.25), ιήημοξ 150-155mm, ζε 
λεπςνζζηυ θάηεθθμ ακά ιία. 

108 
ΠΟΓΗΑ NAYLON MΗΑ 

ΥΡΖΖ 

Πιαζηηθέο, κίαο ρξήζεο, πνιύ αλζεθηηθέο, από πνιπαηζπιέλην, κε 
απνζηεηξσκέλεο, κε ηνμηθέο. Να δέλνπλ ζηε κέζε, ρξώκαηνο ιεπθνύ ή 

δηαθαλείο, λα θαιύπηνπλ ζώξαθα, θνηιία θαη γόλαηα. 

109 ΠΟΓΟΝΑΡΗΑ ΓΚΔΣΔ 

ΠΟΓΟΝΑΡΗΑ ΜΑΚΡΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΓΚΔΣΔ)  Να 
είκαζ ακηζμθζζεδηζηά, αδζάανμπα, ακεεηηζηά ηαζ πθήνςξ εκζζποιέκα. Να 

πανέπμοκ ηδκ εκδεζηκουιεκδ πνμζηαζία ζημοξ πχνμοξ ημο πεζνμονβείμο, 
ηςκ ενβαζηδνίςκ ηαζ βεκζηυηενα ζε ηάεε ζηείνμ πενζαάθθμκ.  Να είκαζ 

εφπνδζηα. Να ελαζθαθίγμοκ άνζζηδ ηαζ εφημθδ εθανιμβή ζημ πνήζηδ. Να 
πνμζανιυγμκηαζ ζε ηάεε ιέβεεμξ παπμοηζζμφ. Να δζαεέημοκ θάζηζπμ ή 
ηαζ εζδζηυ νοειζγυιεκμ ηθείζζιμ. Να ηαθφπημοκ ιέπνζ ηαζ ημ ιδνυ. Να 

θένμοκ ζήιακζδ CE.  

110 
ΠΟΓΟΝΑΡΗΑ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ 

Από αδηάβξνρν πιαζηηθό, ελειίθσλ, καη αληηνιηζζεηηθά, κε ιάζηηρν 
πεξηκεηξηθά, αλζεθηηθά θαη ειαζηηθά. 

111 
ΠΟΣΖΡΑΚΗΑ ΦΑΡΜΑΚΧΝ  

ΓΟΟΜΔΣΡΗΚΑ 30 ml 
Πθαζηζηά, δζάθακα, πςνδηζηυηδηαξ 30 ml πενίπμο ηαζ ιε δζαααειίζεζξ ακά 

5 ml 

112 
ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ ΟΡΧΝ 100 

cm 

Απμζηεζνςιέκεξ πνμεηηάζεζξ ζοζηεοήξ μνμφ ιζαξ πνήζεςξ, απυ 
δζαθακέξ PVC, ιε οπμδμπέξ Luer Lock (ανζεκζηυ-εδθοηυ). Να δζαεέημοκ 

εκζςιαηςιέκμ νοειζζηή νμήξ (roller). Να είκαζ ζοζηεοαζιέκεξ ζε 
αημιζηή ζοζηεοαζία Peel Pack. Να έπμοκ ιήημξ 100 cm. 

113 ΠΡΟΚΑΡΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ  
Βεκημφγεξ –πμοάν δθεηηνμηανδζμβνάθμο δζαιέηνμο 20mm ή 30mm ιε 

άνζζηδ εθανιμβή ζημ ζχια ημο αζεεκμφξ. 

114 ΠΡΧΣΔΗΝΗΚΟ ΤΓΡΟ 200 ml 

Πθήνεξ δζάθοια ακμζμδζαηνμθήξ, οπενπνςηεσκζηυ (>8,0g/100ml) ηαζ 
οπενεενιζδζηυ (>1,50kcal/mL) ιε ιείβια ζκχκ ηαζ πνεαζμηζηή δνάζδ. Με 

εζδζηυ πνμθίθ πνςηεσκχκ ορδθήξ αζμθμβζηήξ αλίαξ (50% ηαγεζκζηά άθαηα, 
25% πνςηεΐκδ μνμφ βάθαηημξ ειπθμοηζζιέκδ ιε GMP, 25% θοηζηή 

πνςηεΐκδ ιπζγεθζμφ) ηαζ εζδζηυ πνμθίθ οδαηακενάηςκ (ηφπμο IV ακεεηηζηή 
ιαθηνμδεληνίκδ )πμο ζοιαάθεζ ζημκ βθοηαζιζηυ έθεβπμ. Δθεφεενμ 

θνμοηηυγδξ ηαζ ζαηπανυγδξ. Διπθμοηζζιέκμ ιε ακμζμδζεβενηζηά ζημζπεία: 
ανβζκίκδ (<2gr/100ml) ηαζ κμοηθεμηίδζα (AMP, GMP, UMP). 

Χζιςιμνζαηυηδηα 366mOsm/L 

115 
ΠΡΧΣΔΗΝΗΚΟ ΤΓΡΟ ΓΗΑ 

ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΔΝΣΔΡΗΚΖ 
ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 500 ml 

Πθήνεξ δζάθοια ζζμεενιζηυ (≤1Kcal/ml) ηαζ ζζμπνςηεσκζηυ (≤4gr/100ml) 
βζα ημκ έθεβπμηδξ δζάννμζαξ. Με 100% ιενζηχξ οδνμθοιέκμ ηυιιζ βημοάν 
(PHGG) βζα ημκ έθεβπμ ηδξ δζάννμζαξ ηαζ βζα αζεεκείξ ιε δοζθεζημονβία 

ημο εκηένμο. Με εζδζηυ πνμθίθ οδαηακενάηςκ (ηφπμο IV ακεεηηζηή 
ιαθηνμδεληνίκδ) πμο ζοιαάθεζ ζημκ βθοηαζιζηυ έθεβπμ. Δθεφεενμ 

θνμοηηυγδξ ηαζ ζαηπανυγδξ. Λζπζδζηυ πνμθίθ ειπθμοηζζιέκμ ιε ΔΡΑ 
ηαζDHA  (33.8  mg/100  mL) πμο απμηεθμφκ απμηεθεζιαηζηυ ιεζμθααδηή 

ζηζξ θθεβιμκχδεζξ δζενβαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζάννμζα. 
Χζιςιμνζαηυηδηα 360mOsm/L. οζηεοαζία: πυζζιμ 200ml, αακίθζα, 

ηαηάμ ηαζ 500ml μοδέηενδ βεφζδ. 

22DIAB000024180 2022-03-23



116 
ΠΡΧΣΔΗΝΗΚΟ ΤΓΡΟ ΜΔ 
ΜΔΗΓΜΑ ΦΤΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ 

500 ml 

Γζάθοια ακμζμδζαηνμθήξ βζα πθήνδ εκηενζηή ζίηζζδ, οπενπνςηεσκζηυ 
(>6,5gr/100ml) ηαζ οπενεενιζδζηυ (>1,25 kcal/mL) ιε πνεαζμηζηή δνάζδ 
ηαζ 100% γοιχζζιεξ θοηζηέξ ίκεξ. Με εζδζηυ πνμθίθ πνςηεσκχκ ορδθήξ 
αζμθμβζηήξ αλίαξ (50% ηαγεζκζηά άθαηα, 25% πνςηεΐκδ μνμφ βάθαηημξ 

ειπθμοηζζιέκδιε GMP, 25% θοηζηή πνςηεΐκδ ιπζγεθζμφ) ηαζ εζδζηυ 
πνμθίθ οδαηακενάηςκ (ηφπμο IV ακεεηηζηή ιαθηνμδεληνίκδ )πμο 

ζοιαάθεζ ζημκ βθοηαζιζηυ έθεβπμ. Δθεφεενμ θνμοηηυγδξ ,ζαηπανυγδξ, 
θαηηυγδξ, βθμοηέκδξ. Διπθμοηζζιέκμ ιε ακμζμδζεβενηζηά ζημζπεία:L-

ανβζκίκδ(<1gr/100ml),κμοηθεμηίδζα(AMP,GMP,UMP),ς-
3.Χζιςιμνζαηυηδηα 400mOsm/L 

117 
ΠΧΜΑΣΑ 

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΧΝ 

Πώκαηα γηα θιεβνθαζεηήξεο, δηπινύ ζπλδπαζκνύ (αξζεληθό-ζειπθό), 
βηδσηά, κηαο ρξήζεο. Τα πώκαηα λα είλαη αζθαιείαο, λα δηαζέηνπλ 

πεξηθεξηθέο ξαβδώζεηο, ζπλδεηηθό Luer/Luer-Lock θαη λα είλαη 
απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία αλά ηεκάρην.  

118 ΡΟΜΠΔ ΑΘΔΝΧΝ 
Πξνζηαηεπηηθέο ξόκπεο κε απνζηεηξσκέλεο από κε πθαζκέλν πιηθό κηαο 
ρξήζεσο. Αλνηρηέο ζηελ πιάηε, λα θιείλνπλ κε δέζηξεο ζηνλ απρέλα θαη 

ζηελ πιάηε. Έλα κέγεζνο.  

119 ΑΚΚΟΗ ΝΔΚΡΧΝ 

άημξ κεηνχκ εκδθίηςκ ηαηάθθδθμξ βζα ιεηαθμνά πηςιάηςκ. Δθαθνφξ 
ηαζ ακεεηηζηυξ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο. Ηδακζηυξ βζα αζθαθή ιεηαθμνά 

πηχιαημξ. Απυ αδζάανμπμ πθαζηζημπμζδιέκμ καοθυπακμ ιε εζςηενζηυ 
αδζάανμπμ θζθι απυ PVC. 

120 
ΑΚΟΗ ΔΗΛΔΟΣΟΜΗΑ ΓΗΑ  

ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΒΑΔΗ 

Σάθνη αλνηθηνί απηνθόιιεηνη εηιενζηνκίαο. Με θνιιεηηθή επηθάλεηα 
εύθακπηε, θαη θίιηξν θαηαθξάηεζεο νζκώλ πξνζηαηεπόκελν από 
εζσηεξηθό δηπιό ζάιακν. Με ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αλνίγκαηνο/ 

θιεηζίκαηνο κε velcro. Με πθαζκάηηλεο πθήο, αληηηδξσηηθό θάιπκκα. Πξνο 
θνπή έσο 60mm, δηαθαλείο θαη αδηαθαλείο. 

121 
ΑΚΟΗ ΝΔΚΡΧΝ 
ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΗ 

Ο ζάημξ κεηνχκ εκδθίηςκ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ αδζάανμπμ 
αδζαθακέξ οθζηυ EVA ηαζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ιεβάθδ 

ακεεηηζηυηδηα ημο ζε ζηζζίιαηα, ηνοπήιαηα ηαζ δζαννμέξ. Να αζθαθίγεζ ιε 
θενιμοάν ηαζ εζςηενζηά κα θένεζ επέκδοζδ πμο κα πανέπεζ επζπνυζεεηδ 

ακεεηηζηυηδηα ηαζ αζθάθεζα ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ 
πηςιάηςκ. Γζαζηάζεζξ : 220.0 x 90.0 cm. Τθζηυ ηαηαζηεοήξ : Αδζάανμπμ 

EVA. 

122 

ΑΚΟΗ 
ΟΤΡΖΣΖΡΟΣΟΜΗΑ ΓΗΑ  

ΑΓΗΑΦΑΝΔΗ KAI 
ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΒΑΔΗ 

άημζ μονδηδνμζημιίαξ αοημηυθθδημζ. Με 3D εφπθαζηδ ημθθδηζηή 
επζθάκεζα βζα εθανιμβή ζε δφζημθεξ ακαημιζηά ζημιίεξ (υπζ convex-

πθαζηζηυξ δαηηφθζμξ θυβς ζηθδνυηδηαξ οθζημφ). Mε δοκαηυηδηα 
ακηζζηνμθήξ ημο ημθθδηζημφ οθζημφ βζα πνήζδ ζε ηήθεξ. Με ιειανάκεξ 

ακηεπζζηνμθήξ ηαζ ααθαίδα ελυδμο πμο κα ζοκδέεηαζ απεοεείαξ ιε ηάεε 
ηφπμ μονμζοθθέηηδ. Με εκζςιαηςιέκεξ οπμδμπέξ βζα εθανιμβή γςκχκ. 

Πνμξ ημπή έςξ 43mm. 

123 
ΑΚΟ 

ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟ ΜΔ 
ΠΑΡΑΘΤΡΟ 10x100 mm 

άημζ μονδηδνμζημιίαξ αοημηυθθδημζ. Με 3D εφπθαζηδ ημθθδηζηή 
επζθάκεζα βζα εθανιμβή ζε δφζημθεξ ακαημιζηά ζημιίεξ (υπζ convex-

πθαζηζηυξ δαηηφθζμξ θυβς ζηθδνυηδηαξ οθζημφ). Mε δοκαηυηδηα 
ακηζζηνμθήξ ημο ημθθδηζημφ οθζημφ βζα πνήζδ ζε ηήθεξ. Με ιειανάκεξ 

ακηεπζζηνμθήξ ηαζ ααθαίδα ελυδμο πμο κα ζοκδέεηαζ απεοεείαξ ιε ηάεε 
ηφπμ μονμζοθθέηηδ. Με εκζςιαηςιέκεξ οπμδμπέξ βζα εθανιμβή γςκχκ. 

Πνμξ ημπή έςξ 43mm. 

124 
ΑΚΟ 

ΜΔΣΔΥΓΔΗΡΖΣΗΚΟ 
ΟΤΡΖΣΖΡΟΣΟΜΗΑ 

άημζ ιεηεβπεζνδηζημί δζαθακείξ, ιε απμζπχιεκμ πανάεονμ βζα 
επζεεχνδζδ ηαζ ενβαζία επί ηδξ ζημιίαξ. Με ααθαίδα ελυδμο βζα ζφκδεζδ 
ιε ηάεε ηφπμ μονμζοθθέηηδ ηαζ δοκαηυηδηα αθαίνεζδξ ηδξ ααθαίδαξ ηαζ 
ηθείζζιμ ημο ζάημο ιε εκζςιαηςιέκμ ζφζηδια ακμίβιαημξ/ ηθεζζίιαημξ 
velcro (βζα πνήζδ ηαζ ζε οδανείξ ηαζ ζηένεεξ ηεκχζεζξ). Πνμξ ημπή έςξ 

90mm. 

125 ΔΣ ΑΠΟΛΗΝΧΖ 
ΚΗΡΧΝ ΟΗΟΦΑΓΟΤ 

εη εκδμζημπζηήξ απμθίκςζδξ ηζνζχκ μζζμθάβμο ιζαξ πνήζδξ. εη 
εκδμζημπζηήξ απμθίκςζδξ ηζνζχκ μζζμθάβμο πμθθαπθχκ δαηηοθίςκ 

απμηεθμφιεκμ απυ δζαθακή πθαζηζηυ ηφθζκδνμ opti-vu πνμζανιμγυιεκμ 
ζημ άηνμ ημο εκδμζημπίμο ιε εκζςιαηςιέκδ πμνδή απεθεοεένςζδξ ηαζ 
πνμημπμεεηδιέκμοξ δαηηοθίμοξ (4, 6 ή 7 ). Απυ θοζζηυ εθαζηζηυ Latex. Ο 
πνμηεθεοηαζμξ δαηηοθζμξ κα εζκαζ δζαθμνεηζηυξ. Δζδζηή πενζζηνμθζηή θααή 

απμθζκςηή βζα εθεβπυιεκδ απεθεοεένςζδ ηςκ δαηηοθίςκ.Καεεηήνα 
ημπμεέηδζδξ.Πνμζανιμβέα έβποζδξ-ηαηαζμκζζιμφ βζα δζέονοκζδ ημο 

πεδζμο μνάζεςξ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα κα πενζβναθεηαζ ζε 
ακαβκςνζζιεκα αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα. 
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126 ΔΣ ΓΑΣΡΟΣΟΜΗΑ 

Πθήνεξ ζεη βαζηνμζημιίαξ ηφπμο έθλεςξ -PULL ζοκδοαζιέκδξ 
δζαδενιζηήξ - εκδμζημπζηήξ ημπμεέηδζδξ, βζα ανπζηή ημπμεέηδζδ ιαηναξ 

δζανηείαξ παναιμκήξ ηαζ ζπεδζαζιυ ζοιααηυ ιε ηδ πνήζδ 
βαζηνμκδζηζδζημφ ηαεεηήνα, απμηεθμφιεκμ απυ: - ςθήκα ζίηζζδξ απυ 
δζαθακή ζζθζηυκδ ορδθήξ εοηαιρίαξ, πμζυηδηαξ ηαζ ακημπήξ, δζαιέηνμο 
20 ή 24fr αθαζνμφιεκμ ελςηενζηά-ιδ εκδμζημπζηά, πςνίξ ηδκ εζζαβςβή 

εκδμζημπίμο ιε ηδ πνήζδ ηεπκδηήξ έθλεςξ, ιε εκδείλεζξ αάεμοξ, 
πεπθαηοζιέκμ αηηζκμζηζενυ άηνμ ζε ζπήια ευθμο βζα αέθηζζηδ 

ζοβηνάηδζδ ημο ζημ ημίπςια ημο ζημιάπμο ηαζ εκζςιαηςιέμ clip χζηε 
κα απμθεφβεηαζ δ παθίκδνμιδ νμή ηαηά ηδ ζίηζζδ. Να θένεζ απμζπχιεκδ 

ηεθαθή ζίηζζδξ δφμ δνυιςκ "Τ" βζα ζίηζζδ ηαζ πμνήβδζδ θανιάηςκ, 
εκζςιαηςιέκδ πενζέθζλδ ακεεηηζημφ ζφνιαημξ ηαζ ακαημιζηά 

αηναοιαηζηά πέθιαηα ζζθζηυκδξ βζα ηδκ ηαεήθςζή ημο ζημ δένια. - φνια 
εζζαβςβήξ, ζδζαίηενδξ ακημπήξ ζηδκ έθλδ, ιήημοξ 150cm, ηφπμο 

LOOPED, ιε επζηάθορδ Teflon. -  Βνυβπμ ζφθθδρδξ cold snare ιε 
ηαεεηήνα Teflon ιε εφπνδζηδ θααή πεζνζζιμφ εκυξ πενζμφ 3 δαηηφθςκ. - 

Κάθοιια έηεεζδξ πεζνμονβζημφ πεδίμο.- ςθδκίζημ ιε αεθυκα 
εζζαβςβήξ. - Νοζηένζ, επζεέιαηα βάγαξ, ραθίδζ, ζφνζββα 6cc, αζιμζηαηζηέξ 

θααίδεξ. - Πνμζανιμζηέξ ημο ζςθήκα ζίηζζδξ ιμκμφ ηαζ δζπθμφ αοθμφ 
(universal adapter, bolus adapter). - Δλανηήιαηα αζθάθζζδξ - ζηενέςζδξ 

ημο ζςθήκα ζίηζζδξ χζηε κα απμθεοπεεί ιεθθμκηζηή ιεηαηίκδζδ ημο.  

127 
ΔΣ ΓΗΑΓΔΡΜΗΚΖ 
ΣΡΑΥΔΗΣΟΜΗΑ 

ΤΣΖΜΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΔΡΜΗΚΖ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ ΜΔ ΜΟΝΟ 
ΓΗΑΣΟΛΔΑ, ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ SELDINGER (latex free), ΥΧΡΗ ΛΑΒΗΓΑ.  

Να έπεζ: 1. Βεθυκα παναηέκηδζδξ 14G ιε μδδβυ ηαζ ηαεεηήνα. 2. 
Υεζνμονβζηυ κοζηένζ βζα ηδ δδιζμονβία εβηάνζζαξ ημιήξ. 3. Έκακ εζδζηυ 

ιζηνυ δζαζημθέα 14FR, ιε θααή βζα ηδκ ανπζηή δζάκμζλδ ηςκ ζζηχκ. 4. Έκα 
ηονηυ δζαζημθέα (ηφπμο Rhino) ηδξ ηναπείαξ ιε ιεηααθδηή δζάιεηνμ πμο 

κα επζηνέπεζ ηδ δζαζημθή ηδξ ηναπείαξ ιε ιζα ιυκμ ήπζα ηίκδζδ. Να 
δζαεέηεζ οδνυθζθδ επζηάθορδ πμο κα επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ ηαζ 

αηναοιαηζηή δζάκμζλδ ημο δένιαημξ ηαζ ημο οπμδμνίμο. 5. φνζββα 5-10ml 
βζα ηδκ ακίπκεοζδ εζζυδμο ζηδκ ηναπεία. 6. Οδδβυ ζφνια 50cm J Type 
ζημ έκα άηνμ ηαζ εοεφ ζημ άθθμ. 7. ςθήκα ηναπεζμζημιίαξ ιαθαημφ 

πνμθίθ, ιε ηθίζδ 105° ηαεχξ ηαζ αηηζκμζηζενή βναιιή έςξ ημ ηαηχηαημ 

άηνμ ημο ζςθήκα, ιε εκζςιαηςιέκμ μδδβυ ιε μπή ζημ ηέκηνμ ημο βζα κα 
οπμδέπεηαζ ημ μδδβυ ζφνια. 8. Σμ CUFF κα είκαζ ιαθαημφ πνμθίθ απυ 

PVC παιδθήξ πίεζδξ ηαζ ιεβάθμο υβημο ηοθζκδνζημφ ζπήιαημξ, 
ιεζχκμκηαξ ημκ ηίκδοκμ ηναοιαηζζιμφ ηδξ ηαζ κα ακαβνάθεηαζ πάκς ζημ 
PILOT CUFF ημ Νμ ημο ζςθήκα. 9. Τπμαθθενβζηή θαηανυθα (Velcro) βζα 
ηδ ζηαεενμπμίδζδ ημο ζςθήκα ηναπεζμζημιίαξ. Να είκαζ απμζηεζνςιέκμ 

ιίαξ πνήζδξ ηαζ βζα έκακ αζεεκή. 

128 ΔΣ ΓΟΥΔΗΟΤ 

εη δμπείμο ζοθθμβήξ εηηνίζεςκ ημοθάπζζημκ 1000 ml ιε απμζπχιεκμ 
ζάηημ ζοθθμβήξ εηηνίζεςκ 

απυ ημ ηάκζζηνμ. Με γεθμπμζδηζηή-απμθοιακηζηή ζηυκδ ηαζ 
εκζςιαηςιέκμ θίθηνμ/ ααθαίδα 

ακηεπζζηνμθήξ. 

129 

ΔΣ ΘΔΣΗΚΖ ΠΗΔΖ ΜΔ 
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 

ΜΑΝΟΜΔΣΡΟ-ΒΑΛΒΗΓΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 

εη ζοκεπμφξ εεηζηήξ πίεζδξ ιδ επειααηζηά (CPAP) ιε εκζςιαηςιέκμ 
ιακυιεηνμ, ααθαίδα αζθαθείαξ, ζοζηεοή κεθεθμπμίδζδξ, ζςθήκα 
πμνήβδζδξ μλοβυκμο 7΄ ζοιααηυ ιε ιάζηα FLOWSAFE II ΔΕ. Με 

δοκαηυηδηα αοηυιαηδξ νφειζζδξ ημο FiO2 ελανηχιεκμ απυ ημ TIDAL 
VOLUME ημο αζεεκή. Δκζςιαηςιέκδ ααθαίδα ακαημφθζζδξ πίεζδξ. 

Γζαεέηεζ οζηεοή κεθεθμπμίδζδξ ιε δζαηυπηδ On/Off. Να δζαεέηεζ: 
Δκζςιαηςιέκμ ιακυιεηνμ ιε ανζειδηζηή ηαζ πνςιαηζηή δζααάειζζδ. 
Δκζςιαηςιέκδ ααθαίδα εηηυκςζδξ. ςθήκα πμνήβδζδξ μλοβυκμο. 

οζηεοή κεθεθμπμίδζδξ. Γζαηυπηδ on/off ζηδκ ζοζηεοή κεθεθμπμίδζδξ. 
Χαπακηηπιζηικά: Δφνμξ CPAP 5- 25 cmH2O. Αηνίαεζα ιακμιέηνμο +/- 3 

H2O έςξ 15 cm H2O. Δκζςιαηςιέκδ ααθαίδα ακαημφθζζδξ πίεζδξ 
(Πενζμνίγεζ ηδ ιέβζζηδ πίεζδ CPAP ζε 25 cm H2O +/- 5 cm H2O). Latex- 
Free.. Φένεζ ζήιακζδ CE. Το FiO2 πςθμίζεηαι αςηόμαηα εξαπηώμενο 

από ηον πςθμό ηων αναπνοών και ηο tidal volume ηος αζθενή 
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130 
ΔΣ ΟΣΔΟΜΤΔΛΗΚΖ 

ΒΗΟΦΗΑ 

ΔΣ ΟΣΔΟΜΤΔΛΗΚΖ ΒΗΟΦΗΑ 1) Ζ θααή ηδξ αεθυκαξ κα είκαζ 
ακαημιζημφ ζπεδζαζιμφ, ζπήιαημξ μαάθ βζα ηδκ εφημθδ ηαζ άκεηδ 

ζοβηνάηδζδ απυ ημκ πνήζηδ – ζαηνυ ηαζ κα δζαεέηεζ εζδζηυ ηαπάηζ ζημ 
μπμίμ κα ζηδνίγεηαζ ημ ημπηζηυ ενβαθείμ ορδθήξ ακημπήξ ηαηά ηδκ 

πενζζηνμθή ηαζ εηηέθεζδ ηδξ μμηεμιοεθζηήξ αζμρίαξ. 2) Ζ δζάιεηνμξ ηδξ 
αζμπηζηήξ ηάκμοθαξ κα είκαζ (9) Gauge βζα ημκ ιζηνυηενμ ηναοιαηζζιυ ημο 

αζεεκμφξ ηαζ ιήημοξ (10) ηαζ (15) εηαημζηά εκαθθαηηζηά βζα πζμ 
ζςιαηχδεζξ αζεεκείξ. 3) Σμ άηνμ ημο ημπηζημφ αζμπηζημφ ενβαθείμο πμο 
ανίζηεηαζ εκηυξ ηδξ ηοθζκδνζηήξ ηάκμοθαξ κα είκαζ ηφπμο Trocar, πμθθχκ 
ζδιείςκ ημπήξ βζα πζμ εφημθδ δζείζδοζδ ζημ μζημφκ απυ ημ πνήζηδ. 4) Ζ 

άηνδ ηδξ ηάκμοθαξ κα δζαεέηεζ πενζιεηνζηά εζδζηά ηαηενβαζιέκδ 
επζθάκεζα ελςηενζηά, χζηε κα ζοβηναηείηαζ ηαθθίηενα δ αεθυκα εκηυξ ημο 

μζημφ. 5) ηδ ζοζηεοαζία ζηθδνμφ ηφπμο κα δζαηίεεηαζ εηηυξ ηδξ 
αζμπηζηήξ αεθυκαξ ιε ημ ααζζηυ εκζςιαηςιέκμ ηαπάηζ ηαζ δεφηενμ 

ηαπάηζ βζα ηδκ απμθοβή δζαννμχκ αίιαημξ. 6) Να δζαεέηεζ ζηδ 
ζοζηεοαζία εζδζηυ επζπθέμκ ελάνηδια ιε εζδζηά ζπεδζαζιέκδ μπή πμο κα 

εθανιυγεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζηδ αζμπηζηή ηάκμοθα βζα ηδκ 
αθαίνεζδ ημο αζμπηζημφ οθζημφ ζε πενζπηχζεζξ ζαενχκ μζηχκ (SAFE 
LOCK), χζηε κα ιεζχκεηαζ ζημ εθάπζζημ ημ πμζμζηυ απμηοπίαξ θήρδξ 

δείβιαημξ ιε ζοκέπεζεξ ηδκ επακάθδρδ ηδξ ελέηαζδξ δδθ. ηδ πνήζδ 
δεφηενδξ αεθυκαξ ηαζ δζπθαζζαζιυ ημο ηυζημοξ, ημ πάζζιμ πνυκμο ηαζ ηδκ 

πνυηθδζδ ιεβαθφηενμο πυκμο ζημκ αζεεκή. 7) Να δζαηίεεηαζ ζηδ 
ζοζηεοαζία εζδζηυ ελάνηδια οπυ ιμνθή ηχκμο ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ 
πμο αμδεά ζηδκ απμθοβή ηναοιαηζζιμφ ημο πνήζηδ ηαηά ηδκ ελαβςβή 

ημο δείβιαημξ απυ ηδκ ηάκμοθα ηαηά ηδ πνήζδ ημο ιεηαθθζημφ άλμκα πμο 
ζπνχπκεζ ημ δείβια.. 8) Ζ αεθυκα αζμρίαξ κα δζαηίεεηαζ ηαζ ιε ιεηααθδηυ 

stopper βζα ηαεμνζζιυ ημο αάεμοξ δζείζδοζδξ. 

131 ΔΣ ΠΟΓΓΟΤ 

εη ζπυββμο ακηζααηηδνζδζαηυ ιε πμθοεζηενζηυ πθέβια επαθήξ 
θζπζδμημθθμεζδμφξ ηεπκμθμβίαξ. M,L 

ειπμηζζιέκμ ιε άνβονμ (εθεφεενμ ζμοθθαδζαγίκδξ), οδνμημθθμεζδέξ ηαζ 
ααγεθίκδ.  

132 ΔΣ ΣΔΡΝΗΚΖ ΒΗΟΦΗΑ 

Να είκαζ ιζαξ πνήζδξ, ζε απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία. Ζ αεθυκα κα 
απμηεθείηαζ απυ δομ ηιήιαηα πθαζηζηή θααή ηαζ ιεηαθθζηή αεθυκα (απυ 
ακμλείδςημ πάθοαα) ιε ηάκμοθα. Σμ ηέικμκ άηνμ ηδξ αεθυκαξ κα είκαζ 

αζπιδνυ. Ζ μπή ημο μπζζείμο άηνμο ηδξ αεθυκαξ κα οπμδέπεηαζ έιαμθμ 
χζηε κα δδιζμονβείηαζ ανκδηζηή πίεζδ βζα ηδ ζοβηνάηδζδ ημο μζηζημφ 

ηειαπίμο. Ζ θααή πεζνζζιμφ κα είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηδ ιεηαθθζηή αεθυκα 
- ζηεζθευ παναηέκηδζδξ. Σμ εζςηενζηυ ηδξ θααήξ κα είκαζ luer lock ηαζ κα 

δέπεηαζ απθέξ ζφνζββεξ υθςκ ηςκ ηφπςκ. Να δζαεέηεζ αζδςηυ ζφζηδια 
αολμιείςζδξ (νφειζζδξ ιήημοξ πμο κα θένεζ εκδείλεζξ ακά 5mm ηαζ κα 

αθαζνείηαζ πθήνςξ χζηε μ πνήζηδξ ιε ιζα ηίκδζδ κα έπεζ ημ ιέβζζημ ιήημξ 
ηδξ αεθυκαξ. Σμ άηνμ ηδξ αεθυκαξ κα είκαζ ιμκμφ bevel ηαζ κα ελαζθαθίγεζ 
εφημθδ ηαζ ηναοιαηζηή δζείζδοζδ. Να είκαζ άεναοζηδ ηαζ ενβμκμιζηή. Να 

παναηεκηάεζ εφημθα ηαζ ιε αζθάθεζα. Να είκαζ δζαεέζζιδ ζηζξ ελήξ 
δζαζηάζεζξ : 14- 18g, ιήημοξ 10 έςξ 90mm. 

133 ΚΑΡΦΗΣΖΡΔ Μίαξ πνήζδξ, απμζηεζνςιέκμζ, ιεηαθθζημί. 

134 
ΚΟΤΦΗΑ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ  
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από εηδηθήο ζύλζεζεο πιηθό, αεξνδηαπεξαηό 
πνπ λα επηηξέπεη ηνλ αεξηζκό ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο.Τν πιηθό λα κελ 
εξεζίδεη ην δέξκα, λα κελ είλαη ηνμηθό. Να είλαη ειαθξηά, θαιαίζζεηα θαη 
αζθαιή. Να είλαη αλζεθηηθά, δύζθνια αλαθιέμηκα. Να είλαη απαιά ζηελ 

αθή. Να δηαηίζεληαη ζε ρξώκαηα κπιε ή πξάζηλν. Μίαο ρξήζεσο.  

135 ΠΑΣΟ ΦΟΡΔΗΟ ΦΑΡΑΗ 

Γοκαηυηδηα ημπμεέηδζήξ ημο ηάης απυ ημκ αζεεκή πςνίξ κα είκαζ 
απαναίηδηδ δ ιεηαηίκδζδ ημο αζεεκμφξ. Γνήβμνμ ηαζ αζθαθέξ ζφζηδια 
βζα ημ δζαπςνζζιυ ηαζ ηδ ζηενεμπμίδζδ ηςκ δφμ διζθμνείςκ. Να θένεζ 
ιεβάθεξ μπέξ ζηδκ πενίιεηνμ ημο θμνείμο ζημφπα βζα ηδκ απθμπμίδζδ 
ηδξ ακφρςζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ ημο αζεεκή. Ζ ηεκηνζηή δζαιήηδξ πενζμπή 
κα είκαζ απαθθαβιέκδ απυ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ, χζηε κα επζηνέπεζ ηδ 
θήρδ αηηζκμβναθζχκ. Ζ ημίθδ επζθάκεζα πμο ημπμεεηείηαζ μ αζεεκήξ κα 

θένεζ πνμελέπμκηα θφθθα αθμοιζκίμο χζηε κα εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ 
πθεονζηέξ ιεηαηζκήζεζξ ημο αζεεκή. Να θένεζ θααή βζα ηδκ επζθμβή ημο 

ιήημοξ ημο αηναίμο ιένμοξ ημο θμνείμο. Σμ ηεθζηυ ιένμξ, υπμο 
αηζκδημπμζμφκηαζ ηα πυδζα ημο αζεεκή κα είκαζ ζηεκυηενμ βζα ηδ αεθηίςζδ 

ηςκ εθζβιχκ ημο θμνείμο. Να έπεζ δοκαηυηδηα ακαδίπθςζδξ. Μέβζζημ 
ιήημξ άκς ηςκ 2000mm. Μέβζζημ αάνμξ θυνηςζδξ ημοθάπζζημκ 170 

ηζθά. 

136 ΣΑΣΟ ΓΗΑ ΟΡΟΤ 

Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Ο ημνιυξ κα έπεζ 
νοειζγυιεκμ φρμξ απυ 160cm έςξ 250cm πενίπμο ιέζς ζοζηήιαημξ 

ζηαεενμπμίδζδξ. ηδκ ημνοθή κα δζαεέηεζ ηεθαθή ιε ηέζζενα (4) 
ιεηαθθζηά άβηζζηνα. Να θένεζ ηνμπήθαηδ αάζδ ιε πέκηε (5) αηηίκεξ 

δζαιέηνμο 60cm πενίπμο ιε δζπθμφξ ηνμπμφξ δζαιέηνμο 50mm 
ημοθάπζζημκ, ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ζηζθαςιέκμ αθμοιίκζμ, εφημθα 

ηαεανζγυιεκδ. 
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137 
ΣΔΡΔΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΚΟΝΖ 
ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ ΤΓΡΧΝ 

Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ζοζηεοέξ ακαννμθήζεςξ. Να επζηοβπάκεζ 100% 
ζηενεμπμίδζδ αηυια ηαζ ζε ιμθοζιαηζηά οβνά πμο έπμοκ δζαζημνπζζηεί 

επάκς ζε επζθάκεζεξ. Να είκαζ αηίκδοκμ, κα ιονίγεζ εοπάνζζηα ηαζ κα 
πενζέπεζ πμθοαηνοθζηά ζηδκ ζφκεεζδ ημο ζε ζοζηεοαζία 480gr ιε 

δμζμιεηνδηή. 

138 
ΣΟΛΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ 

ΜΑΝΔΣΑ 

Να θένεζ εζδζηή αδζάανμπδ εκίζποζδ ,απυ θζθι πμθοαζεοθεκίμο ηαζ non-
woven αζζηυγδ, απυ ημ εχναηα έςξ ηάης ηαζ ζηα ιακίηζα απυ ηζξ 

ιακζέηεξ ιέπνζ ημοξ αβηχκεξ. Να ηθείκεζ πίζς ηαζ κα ηαθφπηεζ ηδκ πθάηδ 
ζε ζπήια θαηέθμο. Σμ ιήημξ ηδξ ιπθμφγαξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ιέπνζ ηδκ 

ιέζδ ηδξ ηκήιδξ. Ζ ιπθμφγα κα ιδκ ειπμδίγεζ ηδκ ακαπκμή ηαζ ηζξ 
ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ. Να είκαζ δζπθςιέκδ ιε πναηηζηυ ηαζ εφημθμ ηνυπμ 

βζα άζδπηδ έκδοζδξ. Να δζαηίεεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ (L, XL,) ηαζ ημ 
ζφιαμθμ κα είκαζ μναηυ πςνίξ κα λεδζπθςεεί δ ιπθμφγα. Ζ γχκδ κα είκαζ 
πζαζιέκδ ζε πάνηζκδ ηάνηα. οζηεοαζία ιζηνμφ ιεβέεμοξ βζα μζημκμιία 

πχνμο. Να θένεζ δζπθυ ηνυπμ ηθεζζίιαημξ πίζς ζημκ θαζιυ βζα 
ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ άκεζδ. Οζ ιακζέηεξ κα είκαζ ιαθαηέξ. ε ηάεε 

παηέημ ιπθμφγαξ , κα οπάνπμοκ 2 πεζνμπεηζέηεξ. 

139 ΣΡΧΜΑ 
ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ 

Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ακεεηηζηυ, αδζάανμπμ, ιδ πμνχδεξ οθζηυ, 
κα πθέκεηαζ εφημθα ηαζ κα είκαζ αηηζκμδζαπεναηυ βζα ηδ δζεκένβεζα 

αηηζκμθμβζηχκ δζαβκςζηζηχκ ελεηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ 
δζεκένβεζα ελεηάζεςκ M.R.I.  Ζ ααθαίδα εζζαβςβήξ ή ελαβςβήξ ημο αένα, 
κα είκαζ ζε ηέημζα εέζδ χζηε κα ιδκ εκμπθεί ημκ αζεεκή.  Ζ ακηθία ηεκμφ 

κα ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ πίεζδ απυ 500 hPa ζε 4 θεπηά. Σμ ζηνχια 
ηεκμφ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο πενζεπμιέκμο ημο κα εηπθδνχκεζ ηα 
αηυθμοεα:  ακημπή ζηδκ εενιυηδηα: 60°C  ακημπή ζημ ρφπμξ: -20°C  

ζδιείμ ηήλδξ: 100°C  Να έπεζ ηζξ εθάπζζηεξ δζαζηάζεζξ: ιήημξ: 2000mm,  

πθάημξ (υπζ ζε ηαηάζηαζδ ηεκμφ): 800mm. Μεηαθενυιεκμ αάνμξ: 
ημοθάπζζημκ 150 Kg. Να παναδμεεί πθήνεξ ιε υθα ηα ελανηήιαηα ηαζ κα 

απμηεθείηαζ απυ: Σμ ηονίςξ ζηνχια, ιε ηέζζενζξ (4) ημοθάπζζημκ 
πεζνμθααέξ απυ ηάεε πθεονά, ηνεζξ (3) ημοθάπζζημκ γχκεξ αζθαθείαξ 

αζεεκμφξ (ηαπείαξ αζθάθζζδξ – απαζθάθζζδξ) ηαζ ακηθία παναβςβήξ 
ηεκμφ. οκμθζηυ αάνμξ ιε ηδκ ακηθία παναβςβήξ ηεκμφ ημ ιζηνυηενμ 

δοκαηυ (υπζ πάκς απυ 15 kg). Να δμεμφκ ζημζπεία πνμξ αλζμθυβδζδ.  Να 
είκαζ ζφιθςκμ ιε ημ πνυηοπμ EN 1865-1.Να θένεζ πζζημπμίδζδ CE 

mark. Ζ ηαηαζηεοάζηνζα ηαζ δ πνμιδεεφηνζα εηαζνία κα είκαζ 
πζζημπμζδιέκεξ ηαηά ISO 9001 ή/ηαζ ISO 13485 ιε πεδίμ πζζημπμίδζδξ 

ηδκ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ  Ζ πνμιδεεφηνζα εηαζνία κα δζαεέηεζ ακηαθθαηηζηά. 
Να ηαηαηεεμφκ υθα ηα γδημφιεκα πζζημπμζδηζηά. Να έπεζ εββφδζδ ηαθήξ 

θεζημονβίαξ ημοθάπζζημκ δφμ (2) έηδ. 

140 ΤΚΗΑ KIWI 

ΤΚΗΔ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΣΤΠΟΤ KIWI Απμζηεζνςιέκεξ ιε εκζςιαηςιέκμ 
ημιαίμ απεθεοεένςζδξ ηεκμφ ηαζ εκζςιαηςιέκδ ακαννυθδζδ πεζνυξ ιε 

εφηαιπημ ηαθχδζμ ηαζ αεκημφγα ηεκμφ, ελςηενζηήξ δζαιέηνμο 60mm. 
Γζάιεηνμξ εζςηενζημφ ακμίβιαημξ 50mm ιε αθνχδεξ θίθηνμ ηφπμο Kiwi. 

141 ΤΝΓΔΣΗΚΑ 3 WAY STOP-
COCK 

Απνζηεηξσκέλεο, κε καιαθό άμνλα πεξηζηξνθήο, ρσξίο απώιεηεο, κε 
ελζσκαησκέλε βαιβίδα κηαο νδνύ γηα ιήςε αίκαηνο. Να έρεη άθξν 

αξζεληθό luer lock κε αληίζηνηρν πώκα αζθαιείαο, ζειπθό luer lock κε 
αληίζηνηρν πώκα θαη κεζαίν ζηέιερνο κε ελζσκαησκέλε ηε βαιβίδα 

αληεπηζηξνθήο, κε άθξν ζύλδεζεο ζειπθό luer lock θαη αληίζηνηρν πώκα 
θάιπςεο. Τν πιηθό θαηαζθεπήο λα είλαη απν Πνιπάλζξαθα - Πνιπεζπιέλην 

- Πνιππξνππιέλην. Latex-free. Τν πιηθό λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ιηπηδίσλ 
θαη ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ. 

142 
ΤΝΓΔΣΗΚΑ ΓΡΑΜΜΧΝ 

ΣΤΠΟΤ Τ 

Να πξνζαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο βεινλώλ(fistula),λα έρνπλ 
καιαθά ηνηρώκαηα, εύθακπηα, επιύγηζηα, αηνμηθά, βηνζπκβαηά, λα 
δηαζέηνπλ ζπλδεηηθά luer lock γηα αζθαιή θαη ηαρεία ζύλδεζε κε ηηο 
γξακκέο, λα θέξνπλ θιίπο γηα δηαθνπή ηεο αηκαηηθήο ξνήο, λα έρνπλ 

ζήκαλζε CE θαη λα αθνινύζνπλ ην δηεζλέο πξόηππν ISO. 

143 
ΑΗΘΖΣΖΡΑ 

ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

Αζζεδηήναξ μλοιεηνίαξ SpO2 δαηηφθμο πμθθαπθχκ πνήζεςκ εκδθίηςκ 
βζα DASH 3000. 

144 
ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ 
Καθχδζμ ζφκδεζδξ αζζεδηήνα μλοιεηνίαξ SpO2 δαηηφθμο πμθθαπθχκ 

πνήζεςκ εκδθίηςκ βζα DASH 3000. 

145 

ΤΚΔΤΔ ΔΓΥΤΖ 
ΤΜΒΑΣΔ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 
BAXTER COLLEAGUE 

(EMC 9611G) 

εη έβποζδξ δζαθοιάηςκ ζοιααηυ ιε ακηθία BAXTER COLLEAGUE. Να 
θένεζ ελαενζγυιεκμ εάθαιμ ζηαβυκςκ ηαζ 15ιm θίθηνμ. Ζ ζςθήκςζδ κα 
είκαζ non DEHP ηαζ δ απυζηαζδ εέζεςξ έβποζδξ ηαζ luer lock adapter κα 

είκαζ 19cm. 

146 

ΤΚΔΤΔ ΔΚΥΤΖ 
ΤΜΒΑΣΔ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 
BAXTER COLLEAGUE 

(EMC 9667) 

εη έβποζδξ δζαθοιάηςκ ιε Clearlink ςξ επζθμβή έβποζδξ ζοιααηυ ιε 
ακηθία BAXTER COLLEAGUE, πςνίξ αενμεάθαιμ. 
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147 
ΤΚΔΤΔ ΔΝΣΔΡΗΚΖ 

ΗΣΗΖ 

Απμζηεζνςιέκδ  ζοζηεοή  εκηενζηήξ  ζίηζζδξ  ιε  εκζςιαηςιέκμ  ζάημ  
1,5L  βζα  πμνήβδζδ  ζηεοάζιαημξ ιέζς δθεηηνμκζηήξ ακηθίαξ. Να 

πενζέπεζ 1) αζηυ1500 ml, 2) ζςθήκα ζίηζζδξ PVC, 3) εάθαιμ εθέβπμο 
ζίηζζδξ, 4) ζςθήκα ζζθζηυκδξ βζα ηδκ πνμζανιμβή ζηδκ δθεηηνμκζηή 

ακηθία ζίηζζδξ, 5) νοειζζηή νμήξ, 6) ααθαίδα  ηφπμο  3-way  stopcock ιε 
οπμδμπή  enfit,  7)  απυθδλδ  ηαεεηήνα  ιε  δζπθή  επζθμβή  ιεηαλφ 

ζοιααηζημφ ή ηφπμο enfit άηνμο. Ζ ζοζηεοή κα είκαζ απυθοηα ζοιααηή ιε 
δθεηηνμκζηή ακηθία ζίηζζδξ πμο  κα  θένεζ  ηζξ ελήξ  πνμδζαβναθέξ: 

Φμνδηή (1,4 kg),  κα δζαεέηεζ  πενζζηαθηζηή,  πενζζηνμθζηή ηεπκμθμβία  
πμνήβδζδξ  ζίηζζδξ (5-295  mL/χνα),  κα  θένεζ νυημνα ζπήιαημξ 

«ηνζθοθθζμφ» χζηε κα ηαεζζηά μναηή απυ απυζηαζδ ηδκ μιαθή θεζημονβία 
ηδξ ακηθίαξ. Να θένεζ εοακάβκςζηδ δζπθή μευκδ LED, ζφζηδια δπδηζηχκ 

ηαζ μπηζηχκ ζοκαβενιχκ ηαζ πνμδβιέκμ θμβζζιζηυ πμο δζαηδνεί ημ 
ζζημνζηυ ηδξ ακηθίαξ αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ απεκενβμπμίδζδξ. 

Γοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ιε ιπαηανία (αοημκμιία ημοθάπζζημκ 6 ςνχκ). 

148 
ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΦΛΔΒΗΚΖ 

ΠΗΔΖ 

Καεεηήναξ ιέηνδζδξ ηεκηνζηήξ θθεαζηήξ πίεζδξ (ζφζηδια) απμηεθμφιεκμ 
απυ : Α. Πθαζηζηυ ιακυιεηνμ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ θθεαζηήξ 

πίεζδξ .Β Κεκηνζηυ θθεαζηυ ηαεεηήνα 72cm  ιέζα ζε εζδζηυ ηφιπακμ βζα 
ηδ ιέηνδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ θθεαζηήξ πίεζδξ, απμζηεζνςιέκμ ηαζ εθεφεενμξ 

πονεημβυκςκ .Να έπεζ ζονιάηζκμ μδδβυ ,αηηζκμζηζενυ ιε ελςηενζηά 
ζζθζημκανζζιέκδ αεθυκα .ηδ ζοζηεοαζία κα πενζέπεηαζ ηαζ έκαξ θθεαζηυξ 

ηαεεηήναξ 13G ιήημοξ 5,1cm μ μπμίμξ εα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 
εζζαβςβή ημο ηεκηνζημφ ηαεεηήνα. 

149 ΤΚΔΤΔ ΟΡΡΟΤ 
ΑΠΛΔ 

Σπζθεπέο ελδνθιέβηαο έγρπζεο (νξνύ), απνζηεηξσκέλεο κε ηνμηθέο θαη 
ειεύζεξεο ππξεηνγόλσλ. Να έρνπλ ηέιεην θηλίξηζκα, λα είλαη ιείεο θαη 

απαιιαγκέλεο από νπνηνδήπνηε μέλν ζώκα. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο 
από εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο πιαζηηθό (PVC) ηαηξηθνύ ηύπνπ (Medical 
Grade), ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ε.Ο.Φ θαη ησλ 

Επξσπατθώλ θαη Δηεζλώλ standards. Τν ξύγρνο δηάηξεζεο λα έρεη ιεία 
επηθάλεηα, ηθαλό κήθνο θαη αηρκεξό άθξν κε ζθιεξόηεηα θαη θσληθόηεηα 

ελώ ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν αεξαγσγό κε κηθξνβηνθξαηέο θίιηξν 
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη αλεκπόδηζηε ε ξνή ηνπ πγξνύ. Πξνθεηκέλνπ ε 
δηείζδπζε ηνπ ξύγρνπο λα γίλεηαη εύθνια θαη απξόζθνπηα ζηελ θηάιε, λα 
δηαζέηεη δύν πιαζηηθά πηεξύγηα (κεηαμύ ζηαγνλνζαιάκνπ θαη ξύγρνπο) 

δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνλ ρξήζηε ζηελ εύθνιε ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο. 
Ο θύξηνο ζσιήλαο ησλ ζπζθεπώλλα  είλαη εύθακπηνο, δηάθαλνο, 

άρξσκνο, λα κελ ηζαθίδεη θαη λα είλαη κήθνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 175cm.  

150 ΤΚΔΤΔ ΟΡΧΝ ΜΔ 
ΡΤΘΜΗΣΖ ΡΟΖ 

1. Να είλαη δηαθαλείο, ιείεο θαη απαιιαγκέλεο από μέλα ζώκαηα. Να 
πεπιλαμβάνοςν θίληπο ςγπού, πςθμιζηή ποήρ και ενδιάμεζο ημήμα 

πποζθήκηρ θαπμάκων.  
2. Ο ξπζκηζηήο ξνήο λα ξπζκίδεη ηε ξνε ηνπ πξνο έγρπζε πγξνύ κεηαμύ 

κεδεληθήο θαη κέγηζηεο. Επίζεο λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαξθνπο 
ρξήζεο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ν θύξηνο 
ζσιήλαο.  3. Να είλαη ζηείξεο θαη ειεύζεξεο ππξεηνγόλσλ.  4. Τν ξύγρνο 

δηάηξεζεο λα είλαη θαηάιιειν ληα ην ηξύπεκα ηεο θηάιεο σο πξνο ηελ 
ζθιεξόηεηα θαη ηελ θσληθόηεηα θαη ζύκθσλα κε ISO 8536/4. Να έρεη 

επηθάλεηα ιεία, άθξν αηρκεξό θαη νη ρξσζηηθέο νπζίεο ηνπ πιαζηηθνύ λα 
κελ πεξηέρνπλ θάδκην θαη ην ελδηάκεζν ηκήκα γηα ηελ πξνζζήθε 

θαξκάθσλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλν θνληά ζηνλ εμσηεξηθό θώλν. 5. Ο 
αεξαγσγόο λα θέξεη κηθξνβηνθξαηέο θίιηξν, (θαηά πξνηίκεζε από teflon) 
ην νπνίν λα δηαηεξεί αλεκπόδηζηε ηε ξνή ηνπ πγξνύ, λα είλαη πδξόθνβν 

θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ παιηλδξόκεζε ηνπ αέξα  6. Η παξνρή ηνπ 
ζηαγνλνζάιακνπ. ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (20"C) λα είλαη 20 

ζηαγόλεο =1ί0. Igr. πεξίπνπ. Η απόζηαζη μεηαξύ ηος άκπος 
ζηαγονοζωλήνα και εξόδος να μην είναι μικπόηεπη από 40mm και ηο 
μήκορ ηος ζωλήνα απο ηο ηελικό άκπο μέσπι ηο ζηαγονοθάλαμο να 
μην είναι μικπόηεπο απο 1500mm ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος 

ενδιάμεζος ημήμαηορ πποζθήκηρ θαπμάκων. Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ 
ζηαλνλνζσιήλα θαη ηνπ θίιηξνπ λα κελ είλαη κηθξόηεξε από 20mm. Τν 
ηνίρσκα ηνπ ζηαγνλνζάιακνπ δελ ζα πξέπεη λα πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν 
από 5mm ro ηέινο ηνπ ζσιήλα 7. Τν θίιηξν πγξνύ λα έρεη νπσζδήπνηε 

δηάκεηξν πόξσλ κηθξόηεξε ή ίζε κε 10κ ώζηε λα θαηαθξαηεί ην 80% 
ηνπιάρηζηνλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ειαζηηθνύ. 8. Να είλαη: DEHP free θαη 

LATEX free.  

151 
ΤΚΔΤΔ 

ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΛΤΔΧΝ 
2 WAY 

οζηεοέξ εβπφζεςξ βζα δζμονενζηέξ πθφζεζξ -Να είκαζ απμζηεζνςιέκεξ 
ηαζ ζε αημιζηή ζοζηεοαζία. Να είκαζ δζπθήξ νμήξ ηφπμο V. Να έπεζ clips 
ζε ηάεε έκα απυ ημοξ δφμ αοθμφξ. Να θένεζ αζπιδνυ δζαηνδηζηυ νφβπμξ 
ζε ηάεε αοθυ απυ εκζζποιέκμ οθζηυ, ημ μπμίμ κα ιδκ παναιμνθχκεηαζ 

ηαηά ηδκ δζάηνδζδ ημο πενζέηηδ. Να έπεζ ζηαβμκμιεηνζηυ εάθαιμ. Να έπεζ 
νοειζζηή νμήξ οβνχκ. Να είκαζ ζοκμθζημφ ιήημοξ πενίπμο 220 cm. Σμ 

άηνμ ημο κα ηαηαθήβεζ ζε απμζπχιεκδ πθαζηζηή πνμέηηαζδ ιε ανζεκζηυ 
luer lock αθθά κα ιπμνεί πανάθθδθα κα ζοκδεεεί ηαζ απεοεείαξ ιε ημκ 
ηαεεηήνα Folley πςνίξ ηδκ πνήζδ ηδξ πθαζηζηήξ πνμέηηαζδξ. Να έπεζ 

ζήιακζδ CE. 
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152 
ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΑΓΓΗΖ 

ΑΗΜΑΣΟ 

1) Τν ξύγρνο δηάηξεζεο λα κελ είλαη ακβιύ κήθνπο 3cm θαη θαηαζηξέθεη 
ηνπο αζθνύο. 2) Να δηαζέηεη δηπιό ζάιακν δηήζεζεο θαη ζηαγνλνκέηξεζεο 

κεγάιεο επηθάλεηαο 11cm², δηάθαλν, λα θαηαθξαηά κε ηελ κεκβξάλε 
κηθξνζσκαηίδηα, ιηπίδηα θ.ι.π.  3) Ο θύξηνο ζσιήλαο λα είλαη 200cm, 

δηάθαλνο γηα θαιύηεξν έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηνπ κεηαγγηδόκελνπ αίκαηνο, 
λα είλαη εύθακπηνο, ηζνπαρήο θαη άρξσκνο. 4) Τν θίιηξν λα είλαη κεγάιεο 
επηθάλεηαο θαη λα εμαζθαιίδεη πςειή απόδνζε θηιηξαξίζκαηνο, εύθνιε 

απνκάθξπλζε θπζαιηδησλ.   5) Να θέξεη ξπζκηζηή ξνήο.  6) Να έρεη 
δηάξθεηα απνζήθεπζεο πάλσ από 4 ρξόληα. 7) Να θέξεη ππνδνρή 

(ζύλδεζκν) luer lock  8) Να έρεη πηζηνπνηεηηθά, επηζήκαλζε CE  9) Να 
θέξεη είζνδν γηα εγρύζεηο flashball latex free.    10) Να είλαη ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία.  

153 
ΤΚΔΤΖ ΠΗΔΣΗΚΖ 

ΑΗΜΟΣΑΖ 

οζηεοή πζεζηζηήξ αζιυζηαζδξ  ααειμκμιδιέκδ ιζάξ πνήζεςξ 
απμζηεζνςιέκδ ιεβάθδξ ακημπήξ δζαθακμφξ πνχιαημξ βζα απυθοημ 

έθεβπμ ημο ζδιείμο αζιυζηαζδξ ιε πενζζηνμθζηή πίεζδ ηαζ νοειζγυιεκμ 
ηθείζηνμ (Velcro) βζα ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ζημ ηθείζζιμ. 

154 
ΤΚΔΤΖ ΣΑΥΔΗΑ 

ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΑΗΜΑΣΟ 
(ΠΟΤΑΡ) 

οζηεοέξ ηαπείαξ ιεηάββζζδξ, ακεεηηζηέξ, κα θένμοκ πμοάν δζαηυπηδ 
εηηυκςζδξ ηαζ ιακυιεηνμ ηςκ 500ml. Να θένεζ ζηθδνή ηαζ άηαιπηδ 

πθάηδ, κα είκαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Με εζδζηή ιακμιενηζηή ααθαίδα ιε 
πνςιαηζηδ εκδεζλδ βζα ημκ αηνζαή έθεβπμ ηδξ πίεζδξ ζημκ αενμεάθαιμ, 
πμοάν ζε ζπήια μαάθ βζα ηδκ βνήβμνδ πθδνςζδ ημο αενμεαθάιμο ιε 
αένα, 3way βζα δζαηήνδζδ ηδξ πίεζδξ ζημκ αενμεάθαιμ, άβηνζζηνμ βζα 

ημκ πενζέηηδ ηαζ κα είκαζ εθεφεενμξ απμ latex. 

155 
ΤΣΖΜΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΚΤΒΧΝ 

ΠΑΡΑΦΗΝΖ 

Ανπεζμεήηδ ιεηαθθζηή, δζαζηάζεςκ 490x490x90mm βζα ανπεζμεέηδζδ 
ηφαςκ παναθίκδξ πςνδηζηυηδηαξ ημοθάπζζημκ 860 ηαζεηχκ εβηθίζεςξ 
ζζημθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ. Να απμηεθείηαζ απυ 13 ζονηάνζα πμο 
ιπμνμφκ κα ιεηαηζκδεμφκ ιε ιεηαθθζημφξ μδδβμφξ. Σμ ηάεε ζονηάνζ κα 
δζαεέηεζ πεζνμθααή, χζηε κα δζεοημθφκεηαζ ημ άκμζβια/ ηθείζζιμ απυ ημ 
πνήζηδ. Ζ ηάεε ανπεζμεήηδ κα είκαζ ααιιέκδ δθεηηνμζηαηζηά ιε εζδζηή 
ακηζμλεζδςηζηή ααθή εενιζηήξ επελενβαζίαξ ζε εζδζηυ εάθαιμ ζημοξ 
200°C, βζα ιεβαθφηενδ ακημπή ζηα πζμ βκςζηά δζαανςηζηά πδιζηά. 

156 ΧΛΖΝΑ ΑΔΡΗΧΝ Νμ 25 
Καεεηήναξ (ζςθήκαξ) αενίςκ Νμ 25 ηαζ 28 , ιήημοξ 40 cm, ιζαξ πνήζδξ, 

απμζηεζνςιέκμξ, ζοζηεοαζιέκμξ ζε αζθαθή ζοζηεοαζία, απυ PVC 
δζαθακήξ, αηηζκμζηζενυξ, αηναοιαηζηυξ. 

157 ΧΛΖΝΑ ΑΔΡΗΧΝ Νμ 28   

158 
ΣΑΗΝΗΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ 

ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΗΚΖ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ 

Οθεαθιμθμβζηή ηαζκία (θεοημπθάζηδξ) δζαθακήξ, οπμαθθενβζηή, εθαζηζηή, 
2,5cm. 

159 ΣΑΗΝΗΔ ΓΗΑ ΤΚΔΤΔ 
ΜΔΣΡΖΖ ΕΑΚΥΑΡΟΤ. 

Να ελεξγνπνηνύληαη κε ηελ λεώηεξε ηερλνινγία εηζξνθήζεσο ηεο 
αλαγθαίαο πνζόηεηαο θιεβηθνύ ή ηξηρνεηδηθνύ αίκαηνο θαη επηπιένλ, λα 

ελεξγνπνηνύληαη άλεπ θσδηθνπνηήζεσο. Οη ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ λα 
κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην αλζξώπηλν ρέξη 

160 

ΣΑΗΝΗΔ ΤΓΚΛΔΗΖ 
ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ 

STERI- STRIP 12 mm x 100 
mm + 10% ηαζ  6 mm x 100 

mm  + 10% 

Σαζκίεξ αοημηυθθδηδξ ζοβηνάηδζδξ δένµαημξ ηαηαζηεοαζµέκεξ απυ ίκεξ 
κάοθμκ. Γζαζηάζεζξ 12 mm x 100 mm + 10% ηαζ  6 mm x 100 mm  + 10% 

161 
ΣΑΥΤΔΠΗΓΔΜΟ 

HANSAPLAST (22 mm) 

Τπμαθθενβζηά αοημηυθθδηα επζεέιαηα βζα ιζηνά ηναφιαηα, αδζάανμπα, 
απμζηεζνςιέκα ιε αηηίκεξ β. ημ ιέζμ ημο επζεέιαημξ κα οπάνπεζ 

απμννμθδηζηυ επίεεια, ημ μπμίμ κα ιδκ ημθθάεζ ζηδκ επζθάκεζα ημο 
ηναφιαημξ, ηαζ κα είκαζ ζοζηεοαζιέκα ακά έκα (αημιζηή ζοζηεοαζία). 
Αοημηυθθδημξ απμζηεζνςµέκμξ ηαποεπίδεζµμξ ηφπμο Hansaplast ή 
ακηίζημζπμ.Καηαζηεοαζµέκμ απυ δζάηνδηδ ηαζκία αζκζθίμο. Ακχδοκδξ 

αθαίνεζδξ. Τπμαθθενβζηυ αοημηυθθδημ βζα ηδκ µείςζδ ημο ενεεζζµμφ ημο 
δένµαημξ. Πμνχδεξ αοημηυθθδημ πμο επζηνέπεζ ζημ δένµα κα ακαπκέεζ. 

162 
ΣΑΥΤΔΠΗΓΔΜΟ 

HANSAPLAST (19 x 72 
mm) 

  

163 ΣΔΣ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΖΞΖ 
ΤΜΔΝΧΝ 

Σεζη πνυςνδξ νήλδξ οιέκςκ. Ακμζμπνςιαημβναθζηυ ηεζη βζα ηδκ 
ακίπκεοζδ ηδξ IGFBP-1 (ζκζμοθίκδ αολδηζημφ πανάβμκηα δεζιεοηζηή 

πνςηεΐκδ-1) ζε ζοβηέκηνςζδ 15 ng / ml (ιg / l). 
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164 
ΣΡΑΥΔΗΟΧΛΖΝΔ 

SPIRAL ΜΔΓΔΘΖ 7,5 

Δκδμηναπεζαημί ζςθήκεξ ζπζνάθ: 1. Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ οθζηυ 
απυθοηα ακεηηυ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια, ηαηά πνμηίιδζδ απυ ιαθαηυ 

ζζθζημκανζζιέκμ PVC ιε εκζζποιέκμ ζπζνάθ. 2. Να δζαηίεεκηαζ ζηα ιεβέεδ 
(7,5 έςξ 8,5) 3. Να είκαζ ζπεηζηά ζηθδνμί ηαζ κα ιδκ ηάπημκηαζ βζα εφημθδ 
δζαζςθήκςζδ. 4. Να έπμοκ πμθφ ιζηνή ηονηυηδηα ζημ άηνμ, χζηε κα ιδκ 

οπάνπεζ πενίπηςζδ ηναοιαηζζιμφ. 5. Ο αενμεάθαιμξ (cuff) i.κα είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ πμθφ ιαθαηυ οθζηυ ιε ημ εθάπζζημ πάπμξ 

ημζπςιάηςκ, κα ιδκ εναφεηαζ ηαζ κα ειθακίγεζ άνζζηδ εοαζζεδζία χζηε κα 
παναημθμοεεί απμθφηςξ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηναπείαξ ii.κα ελαζθαθίγεζ 

ζηεβακυηδηα αηυιδ ηαζ ζε ιζηνυ ιέβεεμξ ζςθήκα, iii.μ ζςθδκίζημξ πμο 
θμοζηχκεζ ημκ αενμεάθαιμ κα είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζημκ ζςθήκα iv. ημ 

ημίπςια ημο αενμεαθάιμο κα επζηνέπεζ ηδκ εθάπζζηδ δοκαηή 
δζαπεναηυηδηα πνςημλείδμο ημο αγχημο ηαηά ηδ δζάνηεζα παναηεηαιέκςκ 

πεζνμονβζηχκ επειαάζεςκ. 6. Ζ ααθαίδα ημο αενμεαθάιμο κα είκαζ 
αλζυπζζηδ. 7. Να είκαζ δζαααειζζιέκμζ. 8. Να είκαζ αηηζκμζηζενμί. 9. Να 

είκαζ δζαθακείξ. 

165 
ΣΡΑΥΔΗΟΧΛΖΝΔ 

SPIRAL ΜΔΓΔΘΖ  8,5 
  

166 
ΣΡΗΥΟΔΗΓΖ 

ΜΗΚΡΟΑΗΜΑΣΟΚΡΗΣΖ 
ΖΠΑΡΗΝΗΜΔΝΑ 

ΣΡΗΥΟΔΗΓΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΑΗΜΑΣΟΚΡΗΣΖ ΖΠΑΡΗΝΗΜΔΝΑ MICRO 
HAEMATOCRIT TUBES Na - Heparinized 80 IU/ml  ιε ιεβάθδ 

διενμιδκία θήλδξ. 

167 ΤΓΡΟΣΕΔΛ ΤΦΖΛΖ 
ΤΝΟΥΖ 

Τδνμβέθδ, απμζηεζνςιέκδ, εκοδαηζηή, ορδθήξ ζοκμπήξ  πενζεηηζηυηδηαξ 
ζε κενυ >80% (15gr +/- 5βν). 

168 ΦΗΑΛΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΔΣ PAP 

Φζαθίδζμ 10-20ml βζα Παπ Σεζη. Σμ πνμζθενυιεκμ είδμξ κα θεζημονβεί ιε 
ηδ ιέεμδμ ηοηηανμθμβίαξ οβνήξ θάζδξ ιε πνήζδ θίθηνμο ηαζ δζαδζηαζία 
πμο κα πενζθαιαάκεζ ηα ζηάδζα ηάθορδξ ηδξ επζθακείαξ ημο θίθηνμο ιε 
ηφηηανα, ιε ηδ αμήεεζα ιζηνμεπελενβαζηή ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ ηοηηάνςκ 
ζηδκ ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα. Γζάθοια ιεηαθμνάξ, ιμκζιμπμίδζδξ ηαζ 
ζοκηήνδζδξ ηοηηάνςκ βζα δείβιαηα ημθπμηναπδθζηχκ ελεηάζεςκ (Pap 

test) ζε ζοζηεοαζία θζαθζδίμο 10-20ml. Σμ δζάθοια κα είκαζ 
πζζημπμζδιέκμ βζα in vitro δζαβκςζηζηή πνήζδ CE-IVD ηαζ ηαηάθθδθμ βζα 
ηδ ζοθθμβή ηαζ θφθαλδ ημθπμηναπδθζηχκ δεζβιάηςκ ηαζ βζα εθανιμβή 

ιμνζαηχκ ηεπκζηχκ ακίπκεοζδξ ηαζ ηοπμπμίδζδξ ημο ζμφ HPV. Να 
ηαηαηεεεί EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics 

medical devices directive 98/79/EC. Να ηαηαηεεεί πζζημπμζδηζηυ βζα 
δζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ISO 13485:2012 ημο 
ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ηαζ πζζημπμζδηζηυ βζα δζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ 
ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ISO 13485:2012 ηαζ ISO 9001:2015 ηδξ 

πνμιδεεφηνζαξ εηαζνίαξ. 

169 ΦΗΛΣΡΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ 
ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ  

Φίιηξα αληηκηθξνβηαθά πδξόθηια ζύλδεζεο ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα κε 
θύθισκα κεραλήκαηνο αζζελνύο γηα ζέξκαλζε-ύγξαλζε κε κεραληθή 
ειεθηξ/θε κεκβξάλε , λα έρνπλ ππνδνρή ζύλδεζεο κε θαπλνγξάθν. 

170 ΦΟΡΜΟΛΖ ΟΤΓΔΣΔΡΖ 
(10% BUFFERED) 

Neutral Buffer Formalin, pH7 (Οοδέηενδ Φμνιυθδ) (10L/ζοζηεοαζία). Να 
είκαζ δζάθοιια θμνιυθδξ ζε BUFFER θςζθςνζηχκ ζοβηέκηνςζδξ 10% 
ηαζ PH 7,2 - 7,4. 10% (oοδέηενμ νοειζζηζηυ δζάθοια θμνιυθδξ (Neutral 

buffered formalin) Φμνιυθδ (37-40% Formaldehyde) 100 ml Απεζηαβιέκμ 
κενυ (Distilled water) 900ml Μμκμααζζηυ θςζθμνζηυ κάηνζμ (Sodium 

dihydrogen phosphate Dihydrate, NaH2 PO4 2H2O) 4g Γζααζζηυ 
θςζθμνζηυ κάηνζμ, άκοδνμ (di-sodium hydrogen phosphate anhydrous, 

Na 2 HPO 4 ) 6,5 g). Να είκαζ έημζιδ πνμξ πνήζδ. Να είκαζ (10% Βuffered- 
4% Φμνιαθδεφδδ) βζα ζζημθμβζηή πνήζδ. ε ζοζηεοαζία ηςκ 10 θίηνςκ. 

171 ΥΑΡΣΗ ΓΗΖΘΖΣΗΚΟ 
Γζδεδηζηυ πανηί 39cm x 39cm θίθηνα - πανηζά δζδεδηζηά ζε θφθθα βζα 

βεκζηή πνήζδ. Γζαζηάζεζξ: 39cm x 39cm. Grade 51g/m
2
. Σειάπζα 

ζοζηεοαζίαξ: 500 θφθθα. 

172 

ΥΑΡΣΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ 
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ SHILER AT-

1 

ΥΑΡΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ SHILER AT-1 

173 

ΥΑΡΣΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ 

ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ NIHON 
KODEN FQW 110-2-140 

ΥΑΡΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ NIHON 
KODEN FQW 110-2-140 

174 

ΥΑΡΣΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ 

ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΝΚ  FQW 
210-3-140 

ΥΑΡΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΝΚ  FQW 
210-3-140 
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175 

ΥΑΡΣΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ  
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ (BIOCARE 

Ie6) 112x140 mm 

ΥΑΡΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ  ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ (BIOCARE 
Ie6) 112x140 mm 

176 
ΥΑΡΣΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ  
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ MAC 800 

ΥΑΡΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ  ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ MAC 800 

177 

ΥΑΡΣΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ  
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ SCHILLER 

AT-101 

ΥΑΡΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ  ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ SCHILLER 
AT-101 

178 

ΥΑΡΣΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ  

ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΗΔ6 
BIOCARE (112x140x160) 

ΥΑΡΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ  ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΗΔ6 
BIOCARE (112x140x160) 

179 

ΥΑΡΣΗ 
ΚΑΡΓΗΟΣΟΚΟΓΡΑΦΟΤ  
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ PHILIPS 

(H.P.) 1911 

ΥΑΡΣΗ ΚΑΡΓΗΟΣΟΚΟΓΡΑΦΟΤ  ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ PHILIPS (H.P.) 
1911 

180 
ΥΑΡΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ 

210Υ140  ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ 
EDAN SE 1201 

ΥΑΡΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ 210Υ140  ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ EDAN SE 1201 

181 ΥΑΡΣΗ ΣΔΣ ΚΟΠΧΔΧ 
Θενιμβναθζηυ πανηί βζα ηεζη ημπχζεςξ ζοιααηυ ιε MARQUETTE 9402-

021, δζαζηάζεζξ 209x280x300. Να θένεζ ζφιακζδ CE. 

182 
ΥΑΡΣΗ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ZOLL M 

SERIES BIPHASIC 200 
JOULES MAX 

Θενιμβναθζηυ, ιζθζιεηνέ πανηί απζκζδςηή ZOLL M Series BIPHASIC 200 
JOULES MAX. 

183 ΥΑΡΣΗ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ NIHON-
KOHDEN CARDIOLIFE 

Θενιμβναθζηυ, ιζθζιεηνέ πανηί απζκζδςηή Nihon-Kohden cardiolife. 

184 

ΔΝ∆ΟΝΗ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ 
ΚΛΗΝΖ ΑΠΌ 

ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 
ΥΑΡΣΗ Δ ΡΟΛΟΤ 

∆ΗΑΣΡΖΣΟ ΑΝΑ 40-50 cm 
ΠΔΡΗΠΟΤ ΠΛΑΣΟΤ 60 cm 

x 50 m ΜΖΚΟ 

Αδζάανμπμ πθήνςξ, πθαζηζημπμζδµέκμ, µε δφμ θφθθα απυ ακεεηηζηά 
οθζηά (πανηί ηαζ πθαζηζηυ µαγί), εζδζηυ κα µδκ πενκάκε ηα αζμθμβζηά οθζηά, 
µε δζαβνάµµζζδ βζα ηυρζµμ. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ κα είκαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ 
έηζζ χζηε κα µδκ δζαθφμκηαζ εφημθα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ Να µδκ 

βθζζηνάεζ ηαζ κα είκαζ ακεεηηζηυ ζημ ζηίζζµμ. 

185 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ 
ΝΟ. 10 

Λεπίδεο ρεηξνπξγηθέο απιέο ρσξίο ιαβή, από αλνμείδσην ράιπβα ή 
άλζξαθα, απνζηεηξσκέλεο ζε ζπζθεπαζία πνπ λα εμαζθαιίδεη εύθνιν 

άλνηγκα, 

186 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ 
ΝΟ. 12 

  

187 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ 

ΝΟ. 15 
  

188 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ 

ΝΟ. 20 
  

189 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ 
ΝΟ. 21 

  

190 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΠΔΓΗΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 45 x 75 

Γεκζηήξ πνήζδξ, απμζηεζνςιέκα, αδζάανμπα, δφμ (2) ζηνςιάηςκ 
45x75cm, κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ κέμ πνυηοπμ ΔΝ 13795 ( 

Να ηαηαηεεεί επίζδιμ έββναθμ). Να λεδζπθχκμκηαζ ιε άζδπηδ ηεπκζηή  ιε 
ηδ αμήεεζα ζπδιάηςκ ή αεθχκ. 

191 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΠΔΓΗΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 75 x 90 

Γεκζηήξ πνήζδξ, απμζηεζνςιέκα, αδζάανμπα, δφμ (2) ζηνςιάηςκ 
75x90cm, κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ κέμ πνυηοπμ ΔΝ 13795 ( 

Να ηαηαηεεεί επίζδιμ έββναθμ). Να λεδζπθχκμκηαζ ιε άζδπηδ ηεπκζηή  ιε 
ηδ αμήεεζα ζπδιάηςκ ή αεθχκ. 

192 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΠΔΓΗΑ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ 
ΟΠΖ 45 x 75 

Γεκζηήξ πνήζδξ, απμζηεζνςιέκα, αδζάανμπα, δφμ (2) ζηνςιάηςκ 
45x75cm, ιε μπή, κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ κέμ πνυηοπμ ΔΝ 
13795 ( Να ηαηαηεεεί επίζδιμ έββναθμ). Να λεδζπθχκμκηαζ ιε άζδπηδ 

ηεπκζηή  ιε ηδ αμήεεζα ζπδιάηςκ ή αεθχκ. 
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193 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΠΔΓΗΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ 100 x 
120 ( 100 x 100 ) 

Πεδία πεζνμονβζηά 2 ζηνςιάηςκ μθεαθιμθμβζηά 100x100cm 
απμζηεζνςιέκα , NON- WOVEN, ιε 2 ζάημοξ πενζζοθθμβήξ οβνχκ ηαζ 

steri-drape 7x10cm ζημ ζδιείμ εθανιμβήξ. 

194 
ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 60 min 
Ακαθμβζηυ πνμκυιεηνμ ενβαζηδνίμο ακηίζηνμθδξ ιέηνδζδξ έςξ 60min ιε 

ημοδμφκζ. 

195 ΥΧΝΑΚΗΑ ΧΣΟΚΟΠΗΟΤ 
Χσάλεο σηνζθνπίνπ, κηαο ρξήζεο, ζρεδηαζκόο HEINE κε ηέιεηα 

εθαξκνγή ζηελ θεθαιή σηνζθνπίνπ. Χσξίο αηρκεξέο άθξεο. 

196 
ΥΧΝΑΚΗΑ ΧΣΟΚΟΠΗΟΤ 

2,75 mm ΠΑΗΓΧΝ 
(MACROVIEW) 

Υςκάηζα ςημζημπίμο παίδςκ 2,75mm ζοιααηά ιε ςημζηυπζα Macroview 
Welch Allyn. 

197 
ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ PS 

75x12 mm 
ςθδκάνζα 5ml 75x12mm (απυ PS δζαθακή ιε ζηνμββοθή αάζδ ηαζ ηα 

ακηίζημζπα πχιαηα αοηχκ). 

198 ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 
ΚΧΝΗΚΑ PS 100x16mm 

ςθδκάνζα πθαζηζηά ζηνμββοθμφ ποειέκα 13ml 100x16mm. 

199 
ΤΡΗΓΓΔ ΧΣΟ 

ALEXANDER 
φνζββα πθφζεςξ χηςκ Alexander 150cc απυ ακμλείδςημ ιέηαθθμ. 

200 
ΤΣΖΜΑ ΤΜΠΔΣΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΔΖ ΓΤΟ 
ΔΠΗΓΔΜΧΝ  

Σύζηεκα ζπκπηεζηηθήο πεξίδεζεο δπν επηδέζκσλ, γηα ζεξαπεία θιεβηθώλ 
ειθώλ θάησ άθξσλ θαη νηδήκαηνο, πνπ λα επηηπγραλεη ζηαζεξή 

δηαβαζκηζκέλε ζπκπίεζε 40mmHg γηα εώο θαη 7 εκέξεο. Ο εζσηεξηθόο 
επίδεζκνο λα έρεη κηθξή ειαζηηθόηεηα (short stretch) απν βηζθόδε, 
πνιπεζηέξα, πνιπακίδην θαη ειαζηίλε ώζηε λα παξέρεη ζπκπίεζε, 

πξνζηαζία θαη απνξξνθεηηθόηεηα. Ο εμσηεξηθόο επίδεζκνο λα έρεη 
κεγάιε ειαζηηθόηεηα (long stretch) απν αθξπιηθό, πνιπακίδην θαη ειαζηίλε 

γηα πξόζζεηε ζπκπίεζε ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνύκελε 
ζεξαπεπηηθή πίεζε. Καη νη δύν επίδεζκνη λα θέξνπλ θπθιηθνύο νδεγνύο 
εθαξκνγήο ηεο ζσζηεο πίεζεο. Mεγέζε γηα πεξηθέξεηα αζηξαγάινπ: 18-

25cm. 

201 
ΚΟΛΛΑ ΤΓΚΛΗΖ 

ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ  

Κόιια ζύγθιηζεο δέξκαηνο , απνζηεηξσκέλε από κίγκα 90% λ-βνύηπιν & 
10% 2-oθηπινθπαλναθξπιηθνύ εζηέξα. Να δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο έσο θαη 18 κήλεο ρσξίο ηελ αλάγθε θύιαμεο ζε ςπγείν. 
Να απαηηείηαη κία κόλν ζηξώζε θαηά ηελ εθαξκνγή. Χξόλνο εθαξκνγήο 

<10”. Να κελ δεκηνπξγεί αίζζεκα θαύζνπ ή ηζηκπήκαηνο. Να δηαηίζεηαη ζε 
ζπζθεπαζία 0,5gr θαη 0,35gr, κε εηδηθά πηεξύγηα γηα άζεπηε ηερληθή 

εθαξκνγήο. 

202 

ΛΑΓΗ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΓΔΡΜΑΣΟ/ ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 
Δ ΚΑΣΑΚΔΛΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ 

ΜΖ ΑΘΔΝΔΗ 

 Λάδη από ππεξνμπγνλσκέλα, θπζηθά, ιηπαξά νμέα θαη βηηακίλε Ε γηα ηελ 
πξόιεςε θαηαθιίζεσλ ρσξίο θπηηθά πξόζζεηα. Σπζθεπαζία 15 - 25 ml. 

      

203 
ΒΔΛΟΝΔ 

ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ FISTULA 
16 G 

ΒΔΛΟΝΔ ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ FISTULA 

204 
ΒΔΛΟΝΔ 

ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ FISTULA 
17 G 

ΒΔΛΟΝΔ ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ FISTULA 

205 ΦΤΗΓΓΔ 
ΓΗΣΣΑΝΘΡΑΚΗΚΧΝ 750gr 

ΦΤΗΓΓΔ ΓΗΣΣΑΝΘΡΑΚΗΚΧΝ 

206 
ΜΟΝΗΜΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 
ΜΟΝΗΜΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 

207 
ΠΡΟΧΡΗΝΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΓΗΠΛΟΤ 

ΑΤΛΟΤ 
ΠΡΟΧΡΗΝΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΓΗΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 

208 
ΠΡΟΧΡΗΝΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΡΗΠΛΟΤ 

ΑΤΛΟΤ 
ΠΡΟΧΡΗΝΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΡΗΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 

209 
ΤΝΓΔΣΗΚΑ ΓΡΑΜΜΧΝ 

ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ 
ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Τ 

ΤΝΓΔΣΗΚΑ ΓΡΑΜΜΧΝ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 
Τ 
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210 
ΠΛΑΣΗΚΔ ΛΑΒΗΓΔ 

ΚΛΑΠΑΡΗΜΑΣΟ  
ΠΛΑΣΗΚΔ ΛΑΒΗΓΔ ΚΛΑΠΑΡΗΜΑΣΟ  

211 
ΔΣ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΓΗΑ 
ΥΡΖΖ ΜΔ ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΔΣ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ 
ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

212 
ΔΣ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΓΗΑ 
ΥΡΖΖ ΜΔ FISTULA 

ΔΣ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ 
FISTULA 

213 

ΓΗΑΦΑΝΔ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΔΠΗΘΔΜΑ 

ΤΓΚΡΑΣΖΖ 
ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΧΝ 

ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΜΔ 
ΥΛΧΡΔΞΗΓΗΝΖ  

ΓΗΑΦΑΝΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΔΠΗΘΔΜΑ ΤΓΚΡΑΣΖΖ 
ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΧΝ ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΜΔ ΥΛΧΡΔΞΗΓΗΝΖ  

214 ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ ΑΝΤΓΡΟ ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ ΑΝΤΓΡΟ 

215 

ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΑΛΑΣΧΝ. 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ DOPUR 
ULTRA 

ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΑΛΑΣΧΝ. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ DOPUR ULTRA 

216 

ΦΗΛΣΡΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ 
ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ EF-O2A ΓΗΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ NIKKISO 

MODEL DBB-05 

ΦΗΛΣΡΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ EF-O2A ΓΗΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ NIKKISO MODEL DBB-05 

217 
ANTIΜΗΚΡΟΒΗΑΚΟ 

ΦΗΛΣΡΟ FORCLEAN ΓΗΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ FORMULA 

ANTIΜΗΚΡΟΒΗΑΚΟ ΦΗΛΣΡΟ FORCLEAN ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
FORMULA 

218 
ANTIΜΗΚΡΟΒΗΑΚΟ 

ΦΗΛΣΡΟ MULTIPURE ΓΗΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ FORMULA 

ANTIΜΗΚΡΟΒΗΑΚΟ ΦΗΛΣΡΟ MULTIPURE ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
FORMULA 

219 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΜΔ 

ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ 50% ΓΗΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ NIPRO 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΜΔ ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ 50% ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
NIPRO 

220 
ΦΗΛΣΡΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ 

ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ NIPRO 
CUT FILTER CF 609N 

ΦΗΛΣΡΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ NIPRO CUT 
FILTER CF 609N 

221 
ΓΡΑΜΜΔ ΑΗΜΑΣΟ ΓΗΑ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ NIPRO 

A363R-V849 
ΓΡΑΜΜΔ ΑΗΜΑΣΟ ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ NIPRO A363R-V849 
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                                                                                                                   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                                           Τριπολίτθσ Κωνςταντίνοσ 

                                                                                                             Πανταηι Πθνελόπθ 

        Μαναγούδθ Μαρία 
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