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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

ΓΙΟΙΚΗΗ 2εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      

ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΗ 51- 18537 ΠΔΙΡΑΙΑ       

Σει: 213 2079100 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Πιεξ. Γ.Καθηέξε         Πεηξαηάο  11417/9-6-2016 
Σει: 210 4520835          

Φαμ: 210 4528948 

Δmail: prommet@yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
      

 ΘΔΜΑ:«Αποηελέζμαηα Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών Τγειονομικού Τλικού Γιάθοπος»  

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από 16/2/2016 έσο θαη 24/2/2016 γηα ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Τγεηνλνκηθνύ Τιηθνύ 

Γηάθνξνπ, δεκνζηεύνπκε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’), όπσο πξνέθπςαλ 

από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία, από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππεξεζία ζα δέρεηαη ηα ζρόιηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ prommet@yahoo.gr, γηα ηέζζεξηο (4) εκέξεο, από Πέμπηη 09-06-2016 έωρ και 

Σπίηη 14-06-2016 ζηιρ 15.00 μμ, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία θαη ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε.  

 

        

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΡΛΑ 

 

πλεκκέλα 

1. Παξάξηεκα Α’- Πίλαθαο Παξαηεξήζεσλ 

2. Παξάξηεκα Β’ –Σξνπνπνηεκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑΦΟΡΟΤ 

Υπονικό διάζηημα ςποβολήρ παπαηηπήζεων:  από Πέμπηη 09-06-2016 έωρ και Σπίηη 14-06-2016 ζηιρ 

15.00 μμ 

Δπωνςμία Δπισείπηζηρ ή 

Φςζικού Πποζώπος 
 

Σασςδπομική Γιεύθςνζη 
 

 

Τπεύθςνορ ζύνηαξηρ 
 

 

Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ 
 

 

Σηλέθωνο 
 

 

Φαξ 
 

 

Email 
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1. Γενικέρ Πποηάζειρ-Παπαηηπήζειρ 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Διδικέρ Πποηάζειρ- Παπαηηπήζειρ 

 

 

Παπάγπαθορ 

Αναθοπάρ (π.σ.) 
Σίηλορ Παπαγπάθος 

ελίδα/ερ 

αναθοπάρ 
Παπαηηπήζειρ/σόλια/Πποηάζειρ Άλλερ ζσεηικέρ παπαπομπέρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 
ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΑΝΑΛΩΗΜΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  
 
 
1. Αζθνί Νάξθσζεο Διαζηηθνί 2 ιίηξσλ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
1. Καηαζθεπή ειαζηηθνύ. 
2. Με ζπλδεηηθό 4,5cm. 
3. Μηαο ρξήζεσο. 
4. Υσξίο ιάηεμ.  
 
2. Απηνθφιιεηα ειεθηξνδίσλ κηαο ρξήζεο κεγάινπ κεγέζνπο. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κίαο ρξήζεσο. 
2. Να δηαζέηνπλ αγώγηκε δηάθαλε θαη θνιιεηηθή γέιε. 
3. Να έρνπλ θόπηηζα ζύλδεζεο. 
4. Να είλαη θαηαζθεπήο από αθξώδεο πιηθό απηνθόιιεην. 
5. Να είλαη ππναιιεξγηθό. 
6. Να επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο  
7. Να κελ μεθνιινύλ κε ηνλ ηδξώηα. 
8. Να είλαη δηακέηξνπ 0,55mm (πεξίπνπ). 
 

2α. Απηνθόιιεηα ειεθηξνδίσλ κ.ρ Νεπξνδηεγέξηε  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1.Να είλαη κηαο ρξήζεσο. 
2.Να είλαη κε αγώγηκε δηάθαλε γέιε. 
3.Να έρνπλ θόπηηζα. 
4.Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από απηνθόιιεην, αθξώδεο πιηθό. 
5.Να είλαη ππναιιεξγηθό. 
6.Να είλαη δηακέηξνπ 0,24mm (πεξίπνπ). 
 
3. ΑΦΡΟΛΔΞ ΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑ ΝΑΡΘΖΚΔ ΑΡΣΖΡΗΟΓΡΑΜΜΩΝ 
Α. ΚΔΦΑΛΖ  
α. Κεθαιήο-καμηιάξη 
β. Κεθαιήο-θνπινύξα 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Από εηδηθό αθξνιέμ πνιπνπξεζάλεο κε ηνμηθά, αληηνιηζζεηηθά, όρη πνιύ καιαθά ώζηε λα πηέδνληαη 
από ην βάξνο ησλ αζζελώλ. 
 
Β. ΥΔΡΗΩΝ   

  ύζηεκα ζηήξημεο ρεξηώλ δηαζηάζεσλ 61Υ13Υ8εθ. γηα Υεηξνπξγείν  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Από εηδηθό αθξνιέμ πνιπνπξεζάλεο κε ηνμηθά, αληηνιηζζεηηθά, όρη πνιύ καιαθά ώζηε λα πηέδνληαη 
από ην βάξνο ησλ αζζελώλ. 
 

Γ. ΠΛΑΓΗΑ ΩΜΑΣΟ   

α. θήλα κηθξή δηαζηάζεσλ 46Υ20Υ20εθ.  

β. θήλα κεγάιε δηαζηάζεσλ 55Υ30Υ25εθ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Από εηδηθό αθξνιέμ πνιπνπξεζάλεο κε ηνμηθά, αληηνιηζζεηηθά, όρη πνιύ καιαθά ώζηε λα πηέδνληαη 
από ην βάξνο ησλ αζζελώλ. 
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Γ. ΗΜΑΝΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΑΚΡΩΝ ΩΜΑΣΟ  

α. Υεξηώλ 

  Απφ αλζεθηηθφ πιηθφ, λα πιέλνληαη, λα απνζηεηξψλνληαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο 
ηχπνπο ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδηψλ θαη λα έρνπλ απηνθφιιεην θιείζηκν δηαζηάζεσλ 66X3,8 cm   

β. Πνδηώλ θαη ώκαηνο 

 Από αλζεθηηθό πιηθό, λα πιέλνληαη, λα απνζηεηξώλνληαη λα πξνζαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο 
ρεηξνπξγηθώλ ηξαπεδηώλ θαη λα έρνπλ απηνθόιιεην θιείζηκν δηαζηάζεσλ 152X10 cm. 
 
4.  Βεληνύδεο γηα θαξδηνγξάθνπο  

1. Να πξνζθεξζνχλ ζε ζπζθεπαζία εμάδαο 

2. Να πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο AHA θαη CE. 
 
5. Βνχξηζεο γηα Σεζη-Παπ  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: Βνπξηζάθηα κ.ρ κε απνζηεηξσκέλα θαηάιιεια γηα ιήςε ελδνηξαρειηθνύ πιηθνύ 
πξνο θπηηαξνινγηθή εμέηαζε. Να έρνπλ πιαζηηθή ιαβή ζην πίζσ κέξνο, ηξίρα θνληή ζην πξόζζην 
κέξνο θαη ζην άθξν θαη λα κελ είλαη αηρκεξά. 
   
6. Βνχξηζεο πιαζηηθέο θαζαξηζκνχ ρεξηψλ κ.ρ. ρεηξνπξγείνπ κε chloroxydine 20ml 
7. Βνχξηζεο πιαζηηθέο θαζαξηζκνχ ρεξηψλ ρσξίο αληηζεπηηθφ  
8. Βνχξηζεο πιαζηηθέο θαζαξηζκνχ ρεξηψλ ρεηξνπξγείνπ κε ζπκππθλσκέλν Povidone Iodine 
1% 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 6, 7, 8): 

1. Να είλαη απνζηεηξσκέλεο θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία . 
2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από απαιό θαη κε εξεζηζηηθό πιηθό. 
3. Να θέξνπλ απ’ ηε κία πιεπξά ζθνπγγαξάθη γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ δέξκαηνο θαη από ηελ άιιε λα 
έρνπλ νδόληεο από Nylon γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ λπρηώλ. 
 
9. Βνχξηζεο πιαζηηθέο θαζαξηζκνχ ρεξηψλ πνιιαπιψλ θιηβαληζκψλ ηχπνπ ANCHOR   
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ:  Oη βνύξηζεο αληηζεςίαο θαζαξηζκνύ ρεξηώλ λα είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε 
ελζσκαησκέλν βνπξηζάθη λπρηώλ ζην άθξν ηνπο, άξηζηεο πνηόηεηαο, κε καιαθό ηξίρσκα. 
1. Να απνζηεηξώλνληαη ζε θιίβαλν αηκνύ 121

ν
 C. 

2. Να είλαη ηύπνπ ANCHOR. 
 

10. Γισζζνπίεζηξα κ.ρ. μχιηλα 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Γισζζνπίεζηξα κ.ρ. κε απνζηεηξσκέλα. 
Ξύιηλα από πιηθό άξηζηεο πνηόηεηαο πνπ δελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. 
1. Να έρνπλ ιεία επηθάλεηα, εύθακπηε θαη ζηηιπλή. 
2. Να είλαη αλζεθηηθά. 
3. Να έρνπλ ην κηθξόηεξν δπλαηό πάρνο ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη. 
4. Να είλαη δηαζηάζεσλ 3/4x6. 
5. Να πξνζθέξνληαη ζε ζπζθεπαζία έσο 200 ηεκαρίσλ θαηά ην κέγηζην.   
 
11. Γισζζνπίεζηξα κ.ρ. απνζηεηξσκέλα. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Γισζζνπίεζηξα κ.ρ απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
Ξύιηλα από πιηθό άξηζηεο πνηόηεηαο πνπ δελ πξνθαιεί αληηδξάζεηο. 
1. Να έρνπλ ιεία επηθάλεηα, εύθακπηε θαη ζηηιπλή. 
2. Να είλαη αλζεθηηθά. 
3. Να έρνπλ ην κηθξόηεξν δπλαηό πάρνο ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη. 
4. Να είλαη δηαζηάζεσλ 3/4Υ6. 
5. Να αλαγξάθεηαη ζε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ε απνζηείξσζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. 
6. Να πξνζθέξνληαη ζε ζπζθεπαζία έσο 200 ηεκαρίσλ θαηά ην κέγηζην. 
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12. Γπαιηά πξνζηαηεπηηθά δηαθαλή αληηζακβσηηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πιαζηηθά. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: Πξέπεη λα πξνζθέξνπλ: 
1. Πιάγηα πξνζηαζία,  
2. Να είλαη αληηζακβσηηθά, 
3. Να έρνπλ επξύ νπηηθό πεδίν, 
4. Να έρνπλ απμεκέλε αλζεθηηθόηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νθζαικηθώλ βιελλνγόλσλ, 
5. Να έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή λφξκα EN 374-1, 
6. Να θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE ζηε ζπζθεπαζία, 
7 .Να έρνπλ δηάξθεηα δσήο ζε απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. 

 

13. Εψλεο θνηιίαο Small 

14. Εψλεο θνηιίαο Medium 
15. Εψλεο θνηιίαο Large 
16. Εψλεο θνηιίαο X-Large 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 13-16): 

1. Εώλεο κεηεγρεηξεηηθέο θνηιίαο. 
2. Άξηζηεο πνηόηεηαο θαη θαηαζθεπήο ππναιιεξγηθέο. 
3. ηιηθνλαξηζκέλεο, απηνθόιιεηεο 20cm ύςνο. 
4. Να είλαη από πιηθό πνπ θαζαξίδεηαη εύθνια. 
 

 
 17. Θήθε κ.ρ. απνζηεηξσκέλε γηα ηνπνζέηεζε ηεο αλαξξφθεζεο θαη δηαζεξκίαο (δηπιή ζήθε) 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Δδηθή ζήθε δηαθαλή κε εληζρπκέλε απηνθόιιεηε ηαηλία ζηαζεξνπνίεζεο. 
1. Να είλαη κ.ρ απνζηεηξσκέλε θαη λα πξνζθέξεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
2. Καηάιιειε γηα ηελ ρξήζε, ηνπνζέηεζεο αλαξξόθεζεο, δηαζεξκίαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 
3. Να είλαη αδηάβξνρε, δηαθαλή, αληηζηαηηθή. 
4. Να πξνζθέξεηαη ζαλ κηα εληαία ζήθε θαζώο θαη κε δύν ζαιάκνπο. 
 
 
18. Θήθεο ρεηξνιαβήο θσηνπξνβνιέα (light cover). 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Θήθεο πνπ λα εθαξκόδνληαη ζηηο ρεηξνιαβέο ησλ ζθηαιπηηθώλ ιπρληώλ ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 
1. Να είλαη εύρξεζηεο, καιαθέο. 
2. Να είλαη απνζηεηξσκέλεο θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
 
19. Κάιηζα αληηζξνκβσηηθή  κεξνχ Small. 
20. Κάιηζα αληηζξνκβσηηθή  κεξνχ Medium. 
21. Κάιηζα αληηζξνκβσηηθή  κεξνχ  Large. 
22. Κάιηζα αληηζξνκβσηηθή  κεξνχ Υ- Large. 
23. Κάιηζα αληηζξνκβσηηθή  κεξνχ ΥΥ- Large. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: (Γηα ηα είδε 19-23.) 
Nα είλαη ειαζηηθή αληηζξνκβσηηθή θαη λα θαιύπηνπλ κέρξη ςειά ηνλ κεξό. 
Να είλαη αλζεθηηθή επηζηεκνληθά κειεηεκέλε θαη θιηληθά ειεγκέλε ώζηε λα εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία 
ζξόκβσλ. 
1. Να έρεη ζηξνγγπιή πιέμε κε νξηδόληηεο ειαζηηθέο ίλεο. 
2. Να θέξεη άλνηγκα ζηα δάθηπια γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνδηνύ. 
3. Να έρεη αληηνιηζζεηηθή δώλε ηζρπξή γηα ηα κεγέζε ηνπ κεξνύ. 
4. Να θέξνπλ πηζηνπνηεκέλε δηαβαζκηζκέλε ζπκπίεζε από ζεκείν ζε ζεκείν. 
5. Να θέξνπλ ζήκαλζε Ce mark. 
6. Nα επηζπλαθζνύλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά όιεο νη εξγνζηαζηαθέο πηζηνπνηήζεηο prospectus θαη  
νη κειέηεο ηνπο θαζώο θαη νη κεηαθξάζεηο απηώλ ζηα ειιεληθά. 
  

24. Καιχκκαηα εηδηθά αζζελψλ (Ηζνζεξκηθά πεδία) 210x120εθ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ:  

1. Να είλαη ηξηώλ ζηξσκάησλ 
α) Με βακβαθεξή επέλδπζε. 
β) Με επέλδπζε αινπκηλίνπ. 



 

 7

 

γ) Με εηδηθή επίζηξσζε κε αγώγηκε. 
2. Διεύζεξα Latex, αληηζηαηηθά κε αγώγηκα κε εύθιεθηα αθηηλνδηαπεξαηά . 
3. Να κελ απνξξνθνύλ πγξά  
4. Να ζπγθξαηεί ηελ ζεξκνθξαζία 85%. 
5. Με ιαηκόθνςε γηα ζσζηή ηνπνζέηεζε.  
 
25. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ κ.Υ. ΣΤΜΠΆΝΩΝ ΘΔΡΜΟΜΈΣΡΩΝ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
Να έρνπλ άθξν πνπ ζηελεύεη ζην πξόζζην κέξνο γηα λα εθαξκόδνπλ ζην θαλάιη ηνπ απηηνύ, ηα νπνία 
λα εθαξκόδνληαη ζηε βάζε ζηήξημεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ζεξκνκέηξνπ Genius 2.  
 
26. Καιχκκαηα γηα ελδνζθνπηθή θάκεξα 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη απνζηεηξσκέλν θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
2. Να είλαη από αληηζηαηηθό ζπλζεηηθό πιηθό. 
3. Να είλαη από πιηθό εληζρπκέλν θαη εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ ώζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία αζεςία 
ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. 
4. Να είλαη ηειεζθνπηθά δηπισκέλν. 
 
27. Κάιπκκα απνζηεηξσκέλνπ ηξαπεδηνχ εξγαιείσλ ρεηξνπξγείνπ mayostand  80Υ150εθ.  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Nα είλαη απνζηεηξσκέλν κ.ρ θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
2. Να είλαη ππεξεληζρπκέλν mayo αδηάβξνρν κε εηδηθή απνξξνθεηηθή αλάγιπθε αληηνιηζζεηηθή 
επηθάλεηα. 
3. Να είλαη δηαζηάζεσλ 80Υ150 πεξίπνπ. 
4. Να είλαη κε πιαζηηθνπνηεκέλε ελίζρπζε. 
5. Να είλαη κε ελεξγή αληηκηθξνβηαθή δξάζε. 
6. Να είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε ζθίζηκν θαη ηξύπεκα, πςειήο αλζεθηηθόηεηαο θαη ειεύζεξν ηλώλ ώζηε 
λα κελ απειεπζεξώλεη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηλίδηα θαη ρλνύδη. 
 
28. Κάιπκκα απνζηεηξσκέλνπ ηξαπεδηνχ εξγαιείσλ ρεηξνπξγείνπ 150Υ180εθ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ : 

1. Να είλαη απνζηεηξσκέλν κ.ρ. θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία . 
2. Να είλαη ππεξελπζρηκέλν, κεγάιεο αληνρήο ζε ζθίζηκν θαη ηξύπεκα. 
3. Να θέξεη αληηνιηζζεηηθή ελίζρπζε , πςειή αλζεθηηθόηεηα, λα είλαη ειεύζεξν ηλώλ. 
4. Να θέξεη πιαζηηθνπνηεκέλε ελίζρπζε. 
 
29. Καιχκκαηα δηαζεξκίαο κεραλεκάησλ–πνδνδηαθνπηψλ  60Υ60εθ. 
30. Καιχκκαηα δηαζεξκίαο κεραλεκάησλ–πνδνδηαθνπηψλ  80Υ80εθ 

31. Καιχκκαηα δηαζεξκίαο κεραλεκάησλ–πνδνδηαθνπηψλ 120Υ120εθ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Με ιάζηηρν: Γηαθαλή ειαζηηθά θαη πιαζηηθά θαιύκκαηα κεραλεκάησλ, αληνρήο. 
Να είλαη ζηξνγγπιά , ξακκέλα, κε ιάζηηρν ζηελ πεξηθέξεηα δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ 
(60cm,80cm θαη 120cm) 
 
32.. Καιχκκαηα απνζηεηξσκέλα Ζρνβνιέα Τπεξήρσλ κ.ρ.  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να πξνζθέξνληαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο. 
2. Να θαηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο 12+/-2εθ.Υ 200+/-50εθ. 
3. Να εκθαλίδνπλ θσληθή δηακόξθσζε ζην άθξν πνπ θαιύπηεη ηνλ ερνβνιέα. 
4. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ δίνδν ηεο ππεξερνγξαθηθήο δέζκεο. 
5. Να δηαζέηνπλ εκθαλέο ζεκείν εηζόδνπ ηεο ππεξερνγξαθηθήο θεθαιήο. 
6. Να έρνπλ δπλαηόηεηα αλάθηεζεο ηνπ κήθνπο ηνπο κε θίλεζε κέζνπ ελόο ρεξηνύ. 
 
33. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΤΠΔΡΖΥΩΝ ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΑ ΜΔ ΟΓΖΓΟ ΒΔΛΟΝΑ Νν 18-21 G ΜΔ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΜΖΚΖ ΚΑΗ ΣΕΔΛ.   
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
εη απνζηεηξσκέλν αλαιώζηκνπ πιηθνύ δηαθόξσλ κεγεζώλ ην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλεη. 
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1. Οδεγό βειόλαο 18 – 21 G γηα πξνζαξκνγή βειόλαο παξαθέληεζεο θαη δηείζδπζε ζε βάζε 0.5, 1.0, 
1.5, 2.0, 2.5, 3.5cm. 
2. Κάιπκκα γηα θεθαιή (καλίθη). 
3. Σδέι ππεξήρνπ απνζηεηξσκέλν. 
4. Latex free ηκάληεο ζηεξέσζεο (ιαζηηράθηα). 
5. Να δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. 
6. Να θέξεη ζήκαλζε CE.   
 
34. Καζεηίλεο κέηξεζεο βεινλψλ–ξακκάησλ κε καγλήηε 30 ζέζεσλ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ : 

Καζεηίλεο γηα ζπγθξάηεζε κεηαιιηθώλ βεινλώλ θαη ρεηξνπξγηθώλ ιεπηδηώλ. 
1. Να είλαη απνζηεηξσκέλεο κ.ρ. θαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
2. Να θέξνπλ εηδηθή καγλεηηθή αξηζκεκέλε επηθάλεηα γηα εύθνιε θαηακέηξεζε. 
3. Να δηαζέηνπλ θνύκπσκα αζθαιείαο εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο. 
4. Οη ζήθεο λα δηαζέηνπλ απηνθόιιεην ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα γηα ζπγθξάηεζε ηεο θαζεηίλαο. 
 
35. Κνκπξέζα ιαπαξνηνκίαο 40x40εθ. 
36. Κνκπξέζα ιαπαξνηνκίαο 45x45εθ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 35 – 36): 

1. Να είλαη από θαζαξό βακβάθη 100% πςειήο θαζαξόηεηαο. 
2. Να είλαη δηαζηάζεσλ 40x40 θαη 45x45 αληίζηνηρα . 
3. Να είλαη 12 αλαδηπιώζεσλ κε όια ηα άθξα κέζα, ώζηε λα κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κείλνπλ ηλίδηα 
ή μέθηηα ζην ηξαύκα ηνπ αζζελνύο. 
4. Να κελ έρεη θόιια θαη λα είλαη απνξξνθεηηθή. 
5. Να είλαη ππναιιεξγηθή θαη απαιή. 
6. Να είλαη αθηηλνζθηεξή θαη λα θέξεη θαξδύ θνξδόλη ζην έλα άθξν ηζρπξήο ζπγθξάηεζεο κε ηελ 
θνκπξέζα. 
7. Να είλαη γαδσκέλε πεξηκεηξηθά θαη δηαγώληα ρηαζηί γηα θαιύηεξε απνξξόθεζε ησλ πγξώλ ηεο 
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. 
 
 
37. Κνζηνχκηα κ.ρ. κε απνζηεηξσκέλα ρεηξνπξγείνπ Medium 
38. Κνζηνχκηα κ.ρ. κε απνζηεηξσκέλα ρεηξνπξγείνπ Large 
39. Κνζηνχκηα κ.ρ. κε απνζηεηξσκέλα ρεηξνπξγείνπ X-Large 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 37-39): Koπζηνχκηα ρεηξνπξγείνπ κηαο ρξήζεο δπν ηεκαρίσλ, απφ 
αλζεθηηθφ απαιφ αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ SMS ην νπνίν λα κε δεζηαίλεη θαη λα κε δεκηνπξγεί 
αιιεξγίεο ζην ρξήζηε, λα κελ δηαθξίλεηαη ην εζψξνπρν. 

Οη ξαθέο ηνπ λα είλαη εληζρπκέλεο ώζηε λα κελ ζθίδνληαη εύθνια. 
Να πξνζθέξεηαη ζε κεγέζε M,L,XL. 
 
40. Κνπβέξηεο ζεξκαηλφκελνπ αέξα θάησ κέξνπο ζψκαηνο. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

   Κνπβέξηεο ςύμεο – ζέξκαλζεο ελειίθσλ, δύν ζηξσκάησλ, κε πθαζκάηηλε πθή NON WOVEN ζηελ 
κία πιεπξά θαη επέλδπζε αλαθιαζηηθνύ θηικ ζηελ άιιε πιεπξά θαη λα δηαρένπλ ηζνκεξώο ηελ 
ζεξκόηεηα ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπο από κηθξνπόξνπο θαη όρη ηξύπεο. Κάησ κέξνπο δηαζηάζεηο 
150Υ100 έθ (± 10%εθ) απηνθόιιεηε ηαηλία ζηεξέσζεο.   

Σν κεράλεκα λα είλαη ειαθξύ, αζόξπβν, κηθξό. Να δίδεηαη σο ζπλνδόο εμνπιηζκόο. Να παξέρεη 

ζπλερή ξνή αέξα, λα δηαζέηεη δηάθνξεο ξπζκίζεηο ζέξκαλζεο εθ ησλ  νπνίσλ ε κία ςύμεο. Να 

δηαζέηεη ζεξκνζηάηε. Να δηαζέηεη CE MARK θαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.   
 
41. Κνπβέξηεο ζεξκαηλφκελνπ αέξα νιφζσκε. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

   Κνπβέξηεο ςύμεο – ζέξκαλζεο ελειίθσλ, δύν ζηξσκάησλ, κε πθαζκάηηλε πθή NON WOVEN ζηελ 
κία πιεπξά θαη επέλδπζε αλαθιαζηηθνύ θηικ ζηελ άιιε πιεπξά θαη λα δηαρένπλ ηζνκεξώο ηελ 
ζεξκόηεηα ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπο από κηθξνπόξνπο θαη όρη ηξύπεο. Οιόζσκεο δηαζηάζεηο 
230Υ125 έθ (± 5έθ).   
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Σν κεράλεκα λα είλαη ειαθξύ, αζόξπβν, κηθξό. Να δίδεηαη σο ζπλνδόο εμνπιηζκόο. Να παξέρεη 

ζπλερή ξνή αέξα, λα δηαζέηεη δηάθνξεο ξπζκίζεηο ζέξκαλζεο εθ ησλ  νπνίσλ ε κία ςύμεο. Να 

δηαζέηεη ζεξκνζηάηε. Να δηαζέηεη CE MARK θαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.   
 
42. Κνπβέξηεο ζεξκαηλφκελνπ αέξα άλσ κέξνπο ζψκαηνο. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

   Κνπβέξηεο ςύμεο – ζέξκαλζεο ελειίθσλ, δύν ζηξσκάησλ, κε πθαζκάηηλε πθή NON WOVEN ζηελ 
κία πιεπξά θαη επέλδπζε αλαθιαζηηθνύ θηικ ζηελ άιιε πιεπξά θαη λα δηαρένπλ ηζνκεξώο ηελ 
ζεξκόηεηα ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπο από κηθξνπόξνπο θαη όρη ηξύπεο. Άλσ κέξνπο δηαζηάζεηο 
200Υ60 έθ (± 10% έθ).   

Σν κεράλεκα λα είλαη ειαθξύ, αζόξπβν, κηθξό. Να δίδεηαη σο ζπλνδόο εμνπιηζκόο. Να παξέρεη 

ζπλερή ξνή αέξα, λα δηαζέηεη δηάθνξεο ξπζκίζεηο ζέξκαλζεο εθ ησλ  νπνίσλ ε κία ςύμεο. Να 

δηαζέηεη ζεξκνζηάηε. Να δηαζέηεη CE MARK θαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.   
 
43. Κνπηηά θφθθηλα πεξηζπιινγήο βεινλψλ 2,7 LT 
44. Κνπηηά θφθθηλα πεξηζπιινγήο βεινλψλ 5,4 LT 
45. Κνπηηά θίηξηλα πεξηζπιινγήο βεινλψλ 2,7 LT 
46. Κνπηηά  θίηξηλα πεξηζπιινγήο βεινλψλ 5,4 LT 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 43-46): 

ύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε κε Αξηζ.Ζ.Π.37591/2031 γηα ηα κέηξα θαη ηνπο όξνπο 
δηαρείξηζεο ηαηξηθώλ απνβιήησλ από πγεηνλνκηθέο κνλάδεο (επηζπλάπηεηαη ην ζρεηηθό ΦΔΚ θαη ην 
ζήκα βηνινγηθνύ θηλδύλνπ) ηζρύνπλ νη εμήο πξνδηαγξαθέο: 
1. Οη ππνδνρείο ησλ ΔΗΑ πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη ε επηινγή ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ θαη ηε κέζνδν 
δηαρσξηζκνχ ηνπο. 

2. Δηδηθά γηα ηα αηρκεξά ή θνθηεξά απφβιεηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη άθακπηε, αλζεθηηθή 
ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεσο. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ππνδνρέσλ απφ PVC φηαλ ηα ΔΗΑ νδεγνχληαη γηα απνηέθξσζε. 
4. ηε ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν ηξφπν «Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά 

Απφβιεηα» θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. Δπηθνιιάηαη επίζεο εηηθέηα πνπ θέξεη 
ηελ εκεξνκελία θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ. 

 
47. ΚΤΣΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΩΝ 500ml 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Γνρεία δεηγκάησλ (βηνςίαο) 500ml κε πηεζηό πώκα ηύπνπ TAPER δηαζηάζεσλ 125x70mm, από 
πνιπζηπξέλην πςειήο αληνρήο γηα ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά δεηγκάησλ από ην ρεηξνπξγείν 
ζην εξγαζηήξην. 
Σν κεγάιεο δηακέηξνπ πώκα λα ζθξαγίδεη εξκεηηθά απνθιείνληαο δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ. 
Να δηαζέηνπλ εηηθέηα γηα αλαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 
 

48. ΚΤΣΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΩΝ 1000ml  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Γνρεία δεηγκάησλ (βηνςίαο) 1000ml κε πηεζηό πώκα ηύπνπ TAPER δηαζηάζεσλ 125x120mm, από 
πνιπζηπξέλην πςειήο αληνρήο γηα ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά δεηγκάησλ από ην ρεηξνπξγείν 
ζην εξγαζηήξην. 
Σν κεγάιεο δηακέηξνπ πώκα λα ζθξαγίδεη εξκεηηθά απνθιείνληαο δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ. 
Να δηαζέηνπλ εηηθέηα γηα αλαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 
 
49. ΚΤΣΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΩΝ 2,5lt 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Γνρεία δεηγκάησλ (βηνςίαο) 2,5lt κε πηεζηό πώκα ηύπνπ TAPER δηαζηάζεσλ 200x130mm, από 
πνιπζηπξέλην πςειήο αληνρήο γηα ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά δεηγκάησλ από ην ρεηξνπξγείν 
ζην εξγαζηήξην. 
Σν κεγάιεο δηακέηξνπ πώκα λα ζθξαγίδεη εξκεηηθά απνθιείνληαο δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ. 
Να δηαζέηνπλ εηηθέηα γηα αλαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 
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50. ΚΤΣΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΩΝ 5lt 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Γνρεία δεηγκάησλ (βηνςίαο) 5lt κε πηεζηό πώκα ηύπνπ TAPER δηαζηάζεσλ 200x215mm ,από 
πνιπζηπξέλην πςειήο αληνρήο γηα ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά δεηγκάησλ από ην ρεηξνπξγείν 
ζην εξγαζηήξην. 
Σν κεγάιεο δηακέηξνπ πώκα λα ζθξαγίδεη εξκεηηθά απνθιείνληαο δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ. 
Να δηαζέηνπλ εηηθέηα γηα αλαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 
 
51. Κψλνη κεηαθνξάο-κεηάγγηζεο πγξψλ κ.ρ. (TRANSFER SET) 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη αηνκηθά ζπζθεπαζκέλνη θαη απνζηεηξσκέλνη. 
2. Να είλαη αηρκεξήο θνπήο. 
3. Να είλαη δηπιήο αηρκήο θαη κε θαπάθηα. 
 
52. Λάζηηρν αλαξξφθεζεο κ.ρ κε ζηιηθνλνχρν 1εθ. (νπή) δηαθαλέο. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Λάζηηρν αλαξξόθεζεο πςειήο αληνρήο κε ζηιηθνλνύρν. 
1. Να είλαη δηαθαλήο. 
2. Να έρεη εζσηεξηθά θαζώο θαη εμσηεξηθά  ιεία επηθάλεηα. 
3. Να είλαη αλζεθηηθό ζην δίπισκα θαη ζην ηζάθηζκα. 
4. Να πξνζθέξεηαη ζε ξόιινπο. 
5. Καηά ηε ρξήζε ηνπο λα κελ ζπκπιεζηάδνπλ ηα ηνηρώκαηα ηνπο ζην εζσηεξηθό. 
 
53. Λάζηηρν παξνρέηεπζεο θίηξηλν ζε θνπινχξεο Γηαζηάζεσλ 4x1,5x70. 
54. Λάζηηρν παξνρέηεπζεο θίηξηλν ζε θνπινχξεο Γηαζηάζεσλ 5x1,5x80 
55. Λάζηηρν παξνρέηεπζεο θίηξηλν ζε θνπινχξεο Γηαζηάζεσλ 6x1,5x90 
56. Λάζηηρν παξνρέηεπζεο θίηξηλν ζε θνπινχξεο. Γηαζηάζεσλ 7x1,5x10 
57. Λάζηηρν παξνρέηεπζεο θίηξηλν ζε θνπινχξεο Γηαζηάζεσλ 8x2x12 
58. Λάζηηρν παξνρέηεπζεο θίηξηλν ζε θνπινχξεο Γηαζηάζεσλ 9x2x13. 
59. Λάζηηρν παξνρέηεπζεο θίηξηλν ζε θνπινχξεο Γηαζηάζεσλ 10x2x14. 
 
  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 53-59): 
Λάζηηρν παξνρέηεπζεο κ.ρ. κε ζηιηθνλνύρν από Latex (θίηξηλνπ ρξώκαηνο) δηαθόξσλ εζσηεξηθώλ 
δηακέηξσλ. 

 Να είλαη κεγάιεο ειαζηηθόηεηαο θαη αλζεθηηθόηεηαο θαη κε δπλαηόηεηα θιηβαληζκνύ ζηνπο 121
ν
 C. 

 
60. Λεπίδεο κ.ρ.  ειεθηξηθήο θαη κπαηαξηνθίλεηεο θνξεηήο Ξπξηζηηθήο κεραλήο 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

      ΛΔΠΗΓΔ: 

Οη αληαιιαθηηθέο ιεπίδεο ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Μίαο ρξήζεσο από αλνμείδσην ράιπβα θαη αηνκηθά ζπζθεπαζκέλεο. 

 Φαξδηέο (πάλσ από 35mm) 

 Να κελ ηξαπκαηίδνπλ θαη εξεζίδνπλ ην δέξκα. 

 Να θόβνπλ ζηεγλέο θαη βξεγκέλεο ηξίρεο θεθαιήο θαη ζώκαηνο. 

 Ζ ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ηεο ιεπίδαο λα γίλεηαη εύθνια ρσξίο λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ρέξηα 
ηνπ ρξήζηε. 

     ΜΖΥΑΝΔ:     
Οη μπξηζηηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Διαθξηέο θαη εύρξεζηεο. 

 Να ιεηηνπξγνύλ κε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία θαη λα ζπλνδεύνληαη κε ηνλ αλάινγν θνξηηζηή. Ζ 
κπαηαξία θαηά πξνηίκεζε λα έρεη έλδεημε ηνπ επηπέδνπ θόξηηζεο. 

 Να είλαη αδηάβξνρεο γηα εύθνιν θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε. 

 Να παξέρνπλ δπλαηόηεηα ζπλερνύο ρξήζεο πάλσ από 60 min κεηά από πιήξε θόξηηζε. 
      Γεληθέο πξνυπνζέζεηο:  

 Να θαηαηίζεηαη θπιιάδην νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζηα Διιεληθά επί πνηλή απόξξηςεο.  



 

 1

1

 

 Ζ κεηνδόηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα παξαρσξήζεη δσξεάλ σο ζπλνδό εμνπιηζκό ηνπιάρηζηνλ 7 
ειεθηξηθέο μπξηζηηθέο κεραλέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

         
61. Μαμηιάξηα αζζελψλ αληηκηθξνβηαθά. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Μαμηιάξηα κε καμηιαξνζήθε αδηάβξνρε. 
1. Να είλαη από εηδηθό αληηκηθξνβηαθό ζπλζεηηθό ύθαζκα. 
2. Να είλαη αδηάβξνρν θαη λα κελ εηζρσξνύλ πγξά κέζα ζην καμηιάξη. 
3. Να είλαη αεξνπεξαηό, καιαθό, δξνζεξό. 
4. ηε καμηιαξνζήθε λα κελ δεκηνπξγνύληαη θειίδεο από αίκαηα, εθθξίζεηο θιπ. 
5. Να είλαη αληηζηαηηθά, ππναιιεξγηθά, αληηνιηζζεηηθά. 
6. Να πιέλνληαη εύθνια θαη λα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο. 
 
62. Μαληαιάθηα Καξδηνγξάθνπ-Πηάζηξεο 

1. Να πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο AHA θαη CE. 

2. Να πξνζθεξζνχλ ζε ηεηξάδεο κε ηα ηέζζεξα βαζηθά ρξψκαηα (θφθθηλν, θίηξηλν, καχξν, 
πξάζηλν ) 

63. Μαξθαδφξνη δέξκαηνο ρεηξνπξγηθνί απνζηεηξσκέλνη κ.ρ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να θέξνπλ εύθακπην ππνδεθάκεηξν θαη κειάλη κε ηνμηθό. 
2. Να είλαη κίαο ρξήζεσο απνζηεηξσκέλνη. 
3. Να πξνζθέξνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
4. Να πεξηέρνπλ κε ηνμηθό κειάλη θαη λα κελ πξνθαιεί εξεζηζκό ζην δέξκα. 
5. Να πξνζθέξνληαη κε ιεπηό θαη θαλνληθό άθξν. 
 
64. Μάζθεο κ.ρ. ηκεκάησλ  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Μάζθεο απιέο ηξηώλ ζηξσκάησλ. 
1. Να επηηξέπνπλ άλεηε αλαπλνή. 
2. Να θέξνπλ επηξξίλεην καιαθό έιαζκα ζε όιν ην κήθνο θαη εληζρπκέλα θνξδόληα. 
3. Να  είλαη ππναιιεξγηθέο. 
4. Να πξνζθέξνληαη ζε εύρξεζηε ζπζθεπαζία δηπισκέλεο κία-κία θαη όρη όια καδί ηα θνξδόληα. 
5. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
6. Να δηαηεζνύλ δείγκαηα ζε νιόθιεξν θνπηί. 
 
65. Μάζθεο κ.ρ. ρεηξνπξγείνπ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα πιεξνύλ ηα πξόηππα πνπ ζέηεη ε 
Δπξσπατθή Νφξκα ΔΝ 14683/2005. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ρεηξνπξγηθώλ καζθώλ πνπ αλαιύνληαη ζε 
απηέο ηηο νδεγίεο είλαη νη εμήο: 
1. ήκαλζε CE ζηε ζπζθεπαζία. 
2. Οη απιέο ρεηξνπξγηθέο κάζθεο πνπ είλαη απνδεθηέο θαηαηάζζνληαη ζηνπο ηύπνπο Η θαη ΗΗ αλάινγα κε 
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα δέζκεπζεο κηθξννξγαληζκώλ θαη ηελ ηθαλόηεηα αλαπλνήο. Δπίζεο αλάινγα 
κε ηελ ηθαλόηεηα αληνρήο ζηελ εθηίλαμε πγξώλ (πηηζίιηζκα) θαηαηάζζνληαη ζε αδηάβξνρεο θαη κε 
αδηάβξνρεο. Σα αξηζκεηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πεξηγξάθνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 3. 

 
Πίλαθα 3 

Αξηζκεηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απιψλ ρεηξνπξγηθψλ καζθψλ 
 

Γνθηκαζία Σχπνο Η Σχπνο ΗR Σχπνο ΗΗ Σχπνο ΗΗR 

Απνηειεζκαηηθόηεηα δέζκεπζεο 
κηθξννξγαληζκώλ (BFE) 

≥95% ≥95% ≥98% ≥98% 

Ηθαλόηεηα αλαπλνήο (Μέηξεζε 
δηαθνξηθήο πίεζεο Pa) 

<29,4 <49 <29,4 <49 

Πίεζε αληνρήο ζηελ εθηίλαμε πγξώλ 
(πηηζίιηζκα) 

ΓΔΝ 
ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

≥ 120mmHG 
ΓΔΝ 

ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
≥ 120mmHG 

Οη ηχπνη ΗR θαη ΗΗR αθνξνχλ κάζθεο αδηάβξνρεο 
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66. Μάζθεο κ.ρ. ρεηξνπξγείνπ αληηζακβσηηθέο. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κ.ρ. θαη ζρεδηαζκέλεο γηα φιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 

2. Να είλαη δεηέο κε εληζρπκέλα καθξηά θνξδφληα, ψζηε λα κελ ζπάλε θαη λα παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο ζηε ζέζε ηνπο. 

3. Να είλαη ηξηψλ ζηξσκάησλ. Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθάλεηα λα απνηειείηαη απφ 
άξηζην πιηθφ, αληηδξσηηθφ, πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή θαη ην κεζαίν ζηξψκα λα θέξεη 
εηδηθφ αληηκηθξνβηαθφ θίιηξν. 

4. Να είλαη άλεηεο ζηελ αλαπλνή θαη καιαθέο θαη ζην επάλσ κέξνο λα ππάξρεη εηδηθφ επηξξίλην 
καιαθφ θαη φιν ην κήθνο ηεο έιαζκα γηα ηελ ηέιεηα εθαξκνγή ζηε κχηε. 

5. Να πξνζθέξνληαη ζε εχρξεζηε ζπζθεπαζία θαη λα είλαη δηπισκέλεο κηα-κηα θαη φρη φια καδί 
ηα θνξδφληα. 

6. Να είλαη ππναιιεξγηθέο θαη αληηζακβσηηθέο θαηάιιειεο γηα απηνχο πνπ θέξνπλ γπαιηά ή 
αζρνινχληαη κε κηθξνζθφπηα. 

7. Να θέξνπλ εηδηθή ζπνγγψδε ηαηλία ζην άλσ ηκήκα ηεο γηα ηελ ζπγθξάηεζε πδξαηκψλ. 

8. Να κελ επηηξέπνπλ ηελ αληαλάθιαζε. 

9. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE.  

  
67. Μάζθεο κ.ρ κε ξπζκ. Ο2 6ζεη Venturi 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κίαο ρξήζεο κε απνζηεηξσκέλεο. 
2. Να πξνζθέξνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα έρνπλ αλαηνκηθό ζρήκα κε επηξίλην κεηαιιηθό 
έιαζκα. 
3. Να είλαη από θαζαξό κε ηνμηθό θαιήο πνηόηεηαο πιαζηηθό πιηθό θαη λα ζηεξεώλνληαη ζηαζεξά ζην 
πξόζσπν κε ειαζηηθό ηκάληα πνπ δελ απνρσξίδεηε από ηελ κάζθα όηαλ ηεληώλεηε.  
4. Να απνηεινύληαη από κάζθα ζσιήλα ,ζσιήλα ζπηξάι κήθνπο 20cm ηνπιάρηζηνλ, ζπλδεηηθό 
ζσιήλα κήθνπο 2κ,πεξίπνπ γηα ζύλδεζε κε ηα ξνόκεηξα ηνπ λνζνθνκείνπ. 
5. Ο ζσιήλα Ο2 λα κε ηζαθίδεη γηα λα κε δηαθόπηεηαη ε παξνρή. 
6. Να δηαηίζεηαη κε 6 ή 7 ππθλόηεηεο κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζπλδεηηθά παξνρήο Ο2 από 24% έσο 
θαη 60% ζηα νπνία επθξηλώο λα αλαγξάθεηαη ην παξερόκελν κίγκα Ο2 θαη ε απαηηνύκελε ξνή λα 
ζπλδένληαη εύθνια ζηνλ ζσιήλα ζπηξαι θαη ζπλδεηηθό ζσιήλα. 
 

68. Μάζθεο κ.ρ κε ξπζκ. Ο2 6ζεη ηξαρεηνηνκίαο 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
1. Να είλαη κίαο ρξήζεσο κε απνζηεηξσκέλεο. 
2. Να πξνζθέξνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
3. Να είλαη από θαζαξό κε ηνμηθό θαιήο πνηόηεηαο πιαζηηθό πιηθό  θαη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηελ 
ηξαρεηνηνκία ηνπ αζζελνύο. 
4. Να ζηεξίδνληαη κε ηκάληα γύξσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο. 
5. Να θέξνπλ ζσιήλα ζπηξάι κήθνπο 20cm πεξίπνπ θαη ζσιήλα ζχλδεζεο κε ηα ξνφκεηξα 
ηνπ λνζνθνκείνπ, κήθνπο πεξίπνπ 2κ. θαη πεξηζηξεθφκελν ζπλδεηηθφ θαηάιιειν γηα ζχλδεζε 
κε Venturi 

6. Ο ζσιήλα Ο2 λα κε ηζαθίδεη γηα λα κε δηαθφπηεηαη ε παξνρή 

7. Να δηαζέηνπλ 6 ππθλόηεηεο κε δηαθνξεηηθά ζπλδεηηθά παξνρήο Ο2 από 24% έσο θαη 60% ζηα 
νπνία επθξηλώο λα αλαγξάθεηαη ην παξερόκελν κίγκα Ο2 θαη ε απαηηνύκελε ξνή.  
 
69. Μάζθεο κ.ρ NEBULISER. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κ.ρ απνζηεηξσκέλεο. 
2. Να πξνζθέξνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε θαιή ζηεξέσζε ζην θεθάιη. 
3. Να είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθλεθέισζε απνζηαγκέλνπ λεξνύ ή θαξκάθσλ. 
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4. Να απνηεινύληαη από κάζθα ,ζπζθεπή εθλεθέισζεο θαη ζσιήλα ζύλδεζεο κε ξνόκεηξν νμπγόλνπ 
κήθνπο πεξίπνπ 2κ πξνζαξκνδόκελν ζηα ξνόκεηξα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 
5. Σν πγξό ηεο ζπζθεπήο λα κελ αδεηάδεη αιιά λα ππάξρεη ζπλερήο παξνρή θαη ζε θιίζε 90

ν
. 

 
70. Μάζθεο κ.ρ κε πξνζσπίδα γηα κνιπζκαηηθέο λφζνπο 3 ζηξψκαηα κε αζπίδα. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κ.ρ. 
2. Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα επεκβάζεηο AIDS, επαηίηηδα θαη γηα επεκβάζεηο κε πνιιά πγξά. 
3. Να θέξνπλ εηδηθή κεκβξάλε ζηα ζηξώκαηα ηεο κάζθαο, ώζηε λα εκπνδίδεηαη νπνηαδήπνηε εηζξνή 
πγξνύ (αδηάβξνρε). 
4. Να θέξνπλ ζην επάλσ κέξνο εηδηθό πιαζηηθό αληηζακβσηηθό δηαθαλέο θάιπκκα πνπ λα 
πξνζηαηεύεη ηα κάηηα από ηελ εθηίλαμε κνιπζκαηηθώλ πγξώλ. 
5. Να είλαη ππναιιεξγηθέο κε εηδηθό θίιηξν πνιιαπιώλ ζηξσκάησλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ζσκαηηδίσλ 
θαη κηθξνβίσλ. 
6. Να έρνπλ ηέιεηα εθαξκνγή θαη λα επηηξέπνπλ εύθνιε αλαπλνή. 
7. Να είλαη δεηέο κε εληζρπκέλα καθξηά θνξδφληα, ψζηε λα κελ ζπάλε θαη λα παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο ζηε ζέζε ηνπο. 

8. Να είλαη δηπισκέλεο κία-κία. 
9. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 
71. Μάζθεο ρεκεηνπξνζηαζίαο 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να έρνπλ βαιβίδα εθπλνήο θαη θίιηξν ζσκαηηδίσλ FFP3.  

2. Να έρνπλ ιάζηηρν θαη ξπζκηζηή γηα ηέιεηα εθαξκνγή ζην ρξήζηε.  

3.Να δηαζέηνπλ επηξξίλην  έιαζκα γηα θαιύηεξε εθαξκνγή ζην πξόζσπν. 

4. Να έρνπλ ρακειή αληίζηαζε αλαπλνήο. 

5. Να δηαζέηνπλ αληηζακβσηηθή ζπνγγώδε ηαηλία θαηαθξάηεζεο πδξαηκώλ γηα ρξήζε από άηνκα κε 

γπαιηά.  

6. Να είλαη ππναιιεξγηθέο. 

7. Σν πξντόλ λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ώζηε λα απνθεύγεηαη ελδερόκελε κόιπλζε θαηά 

ηελ απνζήθεπζή ηνπ. 

8. Να είλαη θαηάιιειεο γηα δηάιπζε θπηηαξνζηαηηθώλ 

9. Να ελαξκνλίδνληαη κε ην επξσπατθό πξόηππν EN 149:2001 θαη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE 
 
72. Μάζθεο λάξθσζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ καχξεο ειαζηηθέο κε αεξνζάιακν θαη βαιβίδα 
απμνκείσζεο αέξα κε δπλαηφηεηα απνζηείξσζεο. Νν 3 
73.Μάζθεο λάξθσζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ καχξεο ειαζηηθέο κε αεξνζάιακν θαη βαιβίδα 
απμνκείσζεο αέξα κε δπλαηφηεηα απνζηείξσζεο. Νν 4 
74.Μάζθεο λάξθσζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ καχξεο ειαζηηθέο κε αεξνζάιακν θαη βαιβίδα 
απμνκείσζεο αέξα κε δπλαηφηεηα απνζηείξσζεο. Νν 5 
75.Μάζθεο λάξθσζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ καχξεο ειαζηηθέο κε αεξνζάιακν θαη βαιβίδα 
απμνκείσζεο αέξα κε δπλαηφηεηα απνζηείξσζεο. Νν 6 
 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: (γηα ηα είδε 72-75) 
1. Να δηαζέηνπλ αεξνζάιακν κε βαιβίδα απμνκείσζεο αέξα. 
Να είλαη: 
2. αληηζηαηηθέο. 
3. αλαηνκηθέο από PVC. 
4. κηθξνύ βάξνπο. 
5. ζε δηάθνξα κεγέζε. 
6. Γπλαηόηεηα πνιιαπιώλ θιηβαληζκώλ. 
 
76. Μάζθεο νμπγφλνπ κε αζθφ πςειήο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
1. Να είλαη από θαζαξό κε ηνμηθό πιαζηηθό πιηθό.  
1. Με απνζεκαηηθό αζθό. 
2. Με ζσιήλα νμπγόλνπ, ν νπνίνο λα κελ ηζαθίδεη γηα λα κε δηαθόπηεηαη ε παξνρή 
3. Γηα έλαλ αζζελή θαη κηαο ρξήζεο. 
4. Με αλαηνκηθό ζρήκα & επηξίλην κεηαιιηθό έιαζκα. 
5. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
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77. Μάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο ηχπνπ Ρ3 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1.Να έρνπλ θίιηξν ζσκαηηδίσλ FFP3.  

2.Να έρνπλ ιάζηηρν θαη ξπζκηζηή γηα ηέιεηα εθαξκνγή ζην ρξήζηε.  

3.Να δηαζέηνπλ επηξξίλην  έιαζκα γηα θαιύηεξε εθαξκνγή ζην πξόζσπν.  

4.Να είλαη ππναιιεξγηθέο.  

5.Σν πξντόλ λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ώζηε λα απνθεύγεηαη ελδερόκελε κόιπλζε θαηά 

ηελ απνζήθεπζή ηνπ.  

6. Να ελαξκνλίδνληαη κε ην επξσπατθό πξόηππν EN 149:2001 θαη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE 

7. Να είλαη κίαο ρξήζεο 

 
78. Μάζθεο Θεξκνπιαζηηθέο ηχπνπ U-Frame  9X12 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να έρεη δηαζηάζεηο 9Υ12 inch θαη πάρνο 2,4mm (ην πάρνο ± 5% πεξίπνπ).  
2. Να πξνζαξκόδνληαη ζε βάζεηο ηύπνπ Bionix. 
 
79. Μάζθεο Θεξκνπιαζηηθέο ηχπνπ U-Frame  9X10 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να έρεη δηαζηάζεηο 9Υ10 inch θαη πάρνο 2,4mm (ην πάρνο ± 5% πεξίπνπ). 
2. Να πξνζαξκόδνληαη ζε βάζεηο ηύπνπ Bionix. 
 
80. Μπαηαξίεο LR 20 κεγάιεο 
81. Μπαηαξίεο LR 14 κεζαίεο 
82. Μπαηαξίεο LR 6 κηθξέο 
83. Μπαηαξίεο LR 3 πνιχ κηθξέο 
84. Μπαηαξίεο LR 61,9 V 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: (γηα ηα είδε 80-84) 

Να είλαη αιθαιηθέο 

 
85. Μπινχδεο εμεηαζηηθέο κε απνζηεηξσκέλεο κ.ρ. αζζελψλ ρεηξνπξγείνπ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη από πιηθό non woven,αεξηδόκελεο αλζεθηηθέο. 
2. Να θέξνπλ καθξηά καλίθηα θαη εύθνιν δέζηκν ζηνλ απρέλα θαη ηε κέζε. 
3. Να είλαη άλεηεο θαη εύθνιεο ζηελ ρξήζε ηνπο. 
 
86. Μπινχδεο εμεηαζηηθέο κε απνζηεηξσκέλεο κ.ρ. αζζελψλ ρεηξνπξγείνπ αδηαθαλείο 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη από αδηαθαλέο αλζεθηηθό κε πθαζκέλν ύθαζκα (35gr SMS) 
2. Να θέξνπλ καθξηά καλίθηα κε καλζέηα. 
3. Να είλαη αεξηδόκελεο αλζεθηηθέο. 
4. Να θέξνπλ εύθνιν δέζηκν ζηνλ απρέλα θαη ζηε κέζε από ην ίδην πιηθό. 

  

87.   Μπινχδεο απνζηεηξσκέλεο ρεηξ/γεηνπ κ.Υ Medium 

88. Μπινχδεο απνζηεηξσκέλεο ρεηξ/γεηνπ κ.Υ Large 

89. Μπινχδεο απνζηεηξσκέλεο ρεηξ/γεηνπ κ.Υ X-Large 

90. Μπινχδεο απνζηεηξσκέλεο ρεηξ/γεηνπ κ.Υ XX-Large 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 87-90): 
1. Να είλαη από πθαζκέλν ύθαζκα πςειήο αληνρήο, πγξό, απσζεηηθό θαη ηαπηόρξνλα αεξνδηαπεξαηό 
εμαζθαιίδνληαο ηελ ζσζηή αλαπλνή ηνπ ζώκαηνο. 
2. Να είλαη κε ρακειή δεξκαηηθή ηξηβή θαη λα κελ απειεπζεξώλεη ίλεο θαη ρλνύδη. 
3. Να θέξεη απνξξνθεηηθό ξέιη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ γηα ηελ απνξξόθεζε ηνπ ηδξώηα. 
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4. Να θέξεη κεγάιεο έθηαζεο Velcro ζην ιαηκό γηα αζθαιέο δέζηκν θαη πιήξε εθαξκνγή. 
5. Να είλαη ξακκέλεο κε πιαθνξαθή αξθεηώλ ζηξσκάησλ θαη αδηάβξνρσλ λεκάησλ. 
6. Φαξδηά άλεηα καλίθηα ρσξίο ξαθέο. 
7. Πνιπεζηεξηθέο καλζέηεο. 
8. Να θέξνπλ θάξηα δηαρείξηζεο ηεο δώλεο ζπγθνιιεκέλε ζην εκπξόζζην κέξνο. 
9. Να θέξνπλ απνξξνθεηηθή πεηζέηα ρεξηώλ πνπ δελ απειεπζεξώλεη ίλεο. 
10. Να είλαη ζε πιαζηηθή αδηάβξνρε θαη αεξνζηεγή ζπζθεπαζία. 
11. Να είλαη απνζηεηξσκέλεο. 
 

91. Μπινχδεο απνζηεηξσκέλεο ρεηξνπξγείνπ κ.ρ εληζρπκέλεο Medium 
92. Μπινχδεο απνζηεηξσκέλεο ρεηξνπξγείνπ κ.ρ εληζρπκέλεο Large  
93. Μπινχδεο απνζηεηξσκέλεο ρεηξνπξγείνπ κ.ρ εληζρπκέλεο X-Large  
94. Μπινχδεο απνζηεηξσκέλεο ρεηξνπξγείνπ κ.ρ εληζρπκέλεο XΥ-Large 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 91-94): 
Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην 87-90 θαη επηπιένλ λα είλαη ππεξεληζρπκέλεο, κε 
πιαζηηθνπνηεκέλε επίζηξσζε εζσηεξηθά ζηα καλίθηα θαη ζε όιν ην εκπξόζζην ηκήκα ζπγθνιιεκέλε 
ζε όιε ηελ πεξίκεηξό ηεο γηα ζηεγαλόηεηα, απνξξνθεηηθή ζηελ πιεπξά επαθήο κε ην ζώκα. 
 
95. Μπινχδεο ππεξεληζρπκέλεο γηα Aids –Ζπαηίηηδεο Large 
96. Μπινχδεο ππεξεληζρπκέλεο γηα Aids –Ζπαηίηηδεο X-Large 
97. Μπινχδεο ππεξεληζρπκέλεο γηα Aids –Ζπαηίηηδεο  XX-Large 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 95-97): 

1. Να είλαη κ.ρ απνζηεηξσκέλεο. 
2. Να είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία απνζηεηξσκέλεο. 
3. Να είλαη από απόιπηα αδηάβξνρν πιηθό, αδηαπέξαζην από κηθξννξγαληζκνύο. 
4. Να έρεη απόιπηε πξνζηαζία ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο κπινύδαο. 
5. Να είλαη δξνζεξή θαη άλεηε επηηξέπνληαο ηε δηάρπζε ησλ πδξαηκώλ δηαηεξώληαο ρακειή ηελ 
ζεξκνθξαζία ζώκαηνο. 
6. Να είλαη από εηδηθά παξαζθεπαζκέλν ύθαζκα απαιό, ειαθξύ, πνπ λα είλαη αδηαπέξαζην από 
κηθξννξγαληζκνύο θαη λα παξέρεη θξάγκα θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζε πνιύσξεο θαη εξγώδεηο 
επεκβάζεηο. 
7. Να έρεη καλίθηα ζεξκνθνιιεκέλα θαηά κήθνο ρσξίο ξαθέο. 
8. Να έρεη ηαηλίεο Velcro ζην ιαηκό θαη απνξξνθεηηθή ισξίδα ζην ιαηκό. 
9. Να έρεη θάξηα δηαρείξηζεο δώλεο. 
  
98. Νεξφ απνζηεηξσκέλν (1000 ml) nebulizer. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να έρεη πιήξεο ζύζηεκα εθύγξαλζεο ησλ παξερόκελσλ αεξίσλ ζηνπο αζζελείο. 
2. Να έρεη ζύζηεκα Nebulizer (ςπρξό ή ζεξκαηλόκελν) γηα ηελ αλαπλεπζηηθή ζεξαπεία ηνπ αζζελή. 
3. Να είλαη κ.ρ. απνζηεηξσκέλν. 
4. Να είλαη εύθνιν ζηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε. 
5. Να ιεηηνπξγεί κε Ομπγόλν ή πεπηεζκέλν αέξα. 
6. Να είλαη ζπκβαηό κε ηα ξνόκεηξα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
7. Να θέξεη όια ηα εμαξηήκαηα θαη ζσιήλεο ζύλδεζεο. 
8. Να ζπλνδεύεηαη από θηάιεο απνζηαγκέλνπ ύδαηνο, απνζηεηξσκέλν ησλ   1000ml  
 
99. Νεθξνεηδή ράξηηλα κ.ρ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

 Να είλαη από πνιύ θαιήο πνηόηεηαο πεπηεζκέλν 100% ραξηί, αδηάβξνρν θαη ζθιεξό. 

 Να δηαηεξείηαη ην ζρήκα ηνπ ρσξίο δηαξξνέο πγξώλ. 

 Να έρνπλ ηηο δπλαηόηεηεο πνιηνπνίεζεο. 
 
100. Ξπξηζηηθέο κεραλέο ηχπνπ bic  κ.ρ. γηα μχξηζκα πξνζψπνπ-ηξηρσηνχ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη θαηάιιειεο γηα μύξηζκα πξνζώπνπ–ηξηρσηνύ. 
2. Να είλαη πιαζηηθέο κ.ρ κε θαιήο πνηόηεηαο ιάκα θνπήο. 
3. Να είλαη δηπιήο θόςεο. 
4. Να θέξνπλ ζηαζεξό-πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ε θάζε κία μερσξηζηά. 
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101. Οπξνδνρεία 24σξνπ  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιαζηηθό, εκηδηαθαλή, λα έρνπλ ρσξεηηθόηεηα 2,5 ιίηξσλ 
κε νγθνκεηξηθή αξίζκεζε θαη εηδηθό ρεξνύιη γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά ηνπ θαη βηδσηό θαπάθη 
αζθαιείαο. 
2.  Να θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 
102. Οπξνδνρεία πιαζηηθά αλδξηθά 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιαζηηθό, εκηδηαθαλή θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.  
2. Να θέξνπλ βηδσηό πώκα. 
3. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 
103. Οπξνδνρεία πιαζηηθά γπλαηθεία 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιαζηηθό, εκηδηαθαλή θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.  
2. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE 
 
104. Παπισκαηάθηα κ.ρ γηα αζζελείο κε απψιεηεο. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κ.ρ  
2. Να είλαη από θαιήο πνηόηεηαο πιηθό. 
3. Να είλαη απνξξνθεηηθά θαη ππναιιεξγηθά. 
4. Να θέξνπλ εηδηθή εζσηεξηθή επέλδπζε πνπ κε ηελ εμσηεξηθή λα θάλνπλ έλα ζώκα πνπ λα κελ 
απνθνιιάηαη θαη ε θάησ επηθάλεηα λα είλαη από αδηάβξνρν πιηθό. 
5. Να πξνζθέξνληαη ζηε δηάζηαζε 60x90cm πεξίπνπ. 
 
105. Πεξηρεηξίδεο αηκνιεςίαο κε θιίπο. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Να απνηεινύληαη από ειαζηηθό ηκάληα θαη θιίπο, πνπ λα κε ραιαξώλεη κεηά από ηηο πνιιέο ρξήζεηο. 
 
106. Πεηζέηεο ρεηξνπξγηθέο NON WOVEN (Με απνζηεηξσκέλεο) 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Υεηξνπξγηθέο πεηζέηεο από απνξξνθεηηθό πιηθό non-woven κ.ρ κε απνζηεηξσκέλεο. 
1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθό πνπ δελ αθήλεη ρλνύδηα ή ίλεο κεηά ην ζθνύπηζκα ησλ 
ρεξηώλ. 
2. Να έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα θιηβαληζκνύ 134

ν
 C. 

3. Nα είλαη δηαζηάζεσλ 40x40cm πεξίπνπ. 
 
107. Πεηζέηεο κ.ρ. γηα κπάλην θαηαθεθιηκέλσλ αζζελψλ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη εκπνηηζκέλεο πεηζέηεο γηα ην θαζεκεξηλφ κπάλην θαη ηελ πεξηπνίεζε ησλ αζζελψλ 
ζην θξεβάηη 

2. Να είλαη ππναιεξγηθέο 

3. Να είλαη εχρξεζηεο θαη πξαθηηθέο, ψζηε λα κε ρξεηάδνληαη μέβγαικα ή ζθνχπηζκα 

4. Να ελπδαηψλνπλ ην δέξκα θαη λα κεηψλνπλ ηελ μεξφηεηα θαη ηελ πηζαλφηεηα θαηαθιίζεσλ 

5. Να ειαρηζηνπνηνχληνλ θίλδπλν ινηκψμεσλ 

6. Να έρνπλ ΡΖ 5,5 

7. Να έρνπλ δηάζηαζε 33Υ22 εθ.  

8. Να πεξηέρνπλ 50% viscose  

9. Να κελ πεξηέρνπλ Latex, αιθφνιε ή παλνιίλε. 

10. Να εκθαλίδνπλ κεγάινπ εχξνπο αληηκηθξνβηαθέο ηδηφηεηεο ελαληίνλ Gram ζεηηθψλ ή 
αξλεηηθψλ βαθηεξίσλ. 
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11. Να έρνπλ δηαθξηηηθφ άξσκα.  

 

108. Πνδηέο Πιαζηηθέο κ.ρ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη από αλζεθηηθήο πνηόηεηαο πιαζηηθό θύιιν. 
2. Να θξεκάλε ζην ιαηκό θαη λα έρνπλ δώλε κεγάινπ κήθνπο. 
3. Να είλαη αδηάβξνρεο, ιεπθέο κ.ρ θαη καθξηέο. 
 4. Άλεηεο ζην θόξεκα θαη λα κελ γιηζηξάλε. 
 
109. Πνδηέο Υεκεηνπξνζηαηεπηηθέο Large κ.ρ.  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη θηηαγκέλεο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο ΔΝ 467  
2. Να κελ ρλνπδηάδεη . 
3. Να παξέρεη πςειή πξνζηαζία ζην ρξήζηε από ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά πξντόληα. 
4. Να είλαη επηθαιπκκέλε κε πνιππξνππιέλην κπξνζηά θαη ζηα καλίθηα. 
5. Να έρεη ειαζηηθή καλζέηα θαη λα θάλεη θαιή εθαξκνγή. 
 
110. Πνδνλάξηα κ.ρ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη από αλζεθηηθό πιηθό PVC πςειήο αληνρήο. 
2. Να είλαη κε ιάζηηρν πεξηκεηξηθά γηα θαιύηεξε εθαξκνγή. 
3. Να είλαη αληηνιηζζεηηθά . 
4. Να είλαη θαηάιιεια γηα όια ηα κεγέζε ησλ ππνδεκάησλ-ειαζηηθά. 
 
111. Πνδνλάξηα καθξηά ηχπνπ γθέηαο κ.ρ κε απνζηεηξσκέλα. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη καθξηά κέρξη ην γόλαην. 
2. Να είλαη πγξναπσζεηηθά θαη αδηάβξνρα. 
3. Να θνξηνύληαη πάλσ από ηα ππνδήκαηα. 
4. Να πξνζαξκόδνληαη  γύξσ από ην γόλαην κε ιάζηηρν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ζηαζεξόηεηα θαη  λα 

αθαηξνύληαη έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα αθνπκπά ην ρέξη ζην θάησ κέξνο ηνπ ππνδήκαηνο. 
5. Να θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. 
6. Να έρνπλ δηάξθεηα δσήο ζε απνζήθεπζε 2-5- έηε. 
 
112. Πνηήξηα 100-150ml πιαζηηθά κε πψκα κε απνζηεηξσκέλα. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κηαο ρξήζεο κε απνζηεηξσκέλα. 
2. Να θέξνπλ θαπάθηα εύθνια πξνζαξκνδόκελα, βηδσηά. 
3. Να θέξνπλ δηαγξάκκηζε, αλά 5ml ή 10ml θαη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 100-150ml.   
 
113. Πνηήξηα 100-120ml κε πψκα απνζηεηξσκέλα. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κ.ρ. δηαθαλή κε θαπάθη. 
2. Να είλαη αηνκηθά θαη απνζηεηξσκέλα, κε εύθνιν άλνηγκα. 
3. Να είλαη θαηάιιεια γηα ιήςε θαιιηέξγεηαο νύξσλ. 
4. Να θέξνπλ δηαγξάκκηζε αλά 5ml ή 10ml θαη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 100-120ml,. 
5. Να θιείλνπλ αεξνζηεγώο. 
 
114. ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΗΚΑ ΥΩΡΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από latex ρσξίο ιηπαληηθό ππναιιεξγηθά.  
 
115.   Ρνιιά επίζηξσζεο γηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα 50εθ. 
116. Ρνιιά επίζηξσζεο γηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα 60εθ. 
117. Ρνιιά επίζηξσζεο γηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα 70εθ. 
118. Ρνιιά επίζηξσζεο γηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα 75εθ. 
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 115-118): 
1. Nα είλαη από ραξηί πεξθνξέ (επηθάλεηα γθνθξέ αλάγιπθε γηα επράξηζηε επαθή) κε αδηάβξνρε 
επέλδπζε κ.ρ θαηάιιεια γηα εμεηαζηηθέο θιίλεο. 
2. Σν ραξηί λα είλαη αληνρήο αλζεθηηθό ζην ζθίζηκν θαη ζην βάξνο. 
3. ηελ θάησ επηθάλεηα λα θέξεη εηδηθή κεκβξάλε από αδηάβξνρε επέλδπζε πιαζηηθνπνηεκέλε 
(πνιπαηζπιέλην). 
4. Να πξνζθέξνληαη ζε ξόινπο θαη ην θάξδνο ηνπ ξόινπ λα είλαη από 50cm-75cm. 
5. Να είλαη θαηά κήθνο ηνπ ξόινπ δηάηξεηα (εγθάξζηα νδνλησηή δηάηξεζε) θάζε 30 κε 40cm θαη λα 
απνθόπηεηαη κε κηα δηπιή θίλεζε ηνπ ρεξηνύ. 
6. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 
119. άθνη αλαξξφθεζεο κ.ρ. 2lt 
120. άθνη αλαξξφθεζεο κ.ρ. 3lt  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 119-120): 

Αληαιιαθηηθνί ζάθνη αλαξξόθεζεο. 
1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πνιπαηζπιέλην ή πνιππξνππιέλην πςειήο αληνρήο. 
2. Να θέξνπλ  ελζσκαησκέλε βαιβίδα ππεξρείιηζεο ζην ζηόκην ηνπ θελνύ. 
3. Να θέξνπλ βαιβίδα αλεπίζηξνθεο ζην ζηόκην ηνπ αζζελνύο. 
4. Να θέξνπλ εηδηθό ζηόκην γηα ηελ ηνπνζέηεζε απνιπκαληηθνύ θαη πεθηηθνύ παξάγνληα. 
5. Να έρεη ελζσκαησκέλν αληηκηθξνβηαθό θίιηξν. 
6. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα παξάιιειεο αιιά θαη ζε ζεηξά ζύλδεζεο κε ζσιήλεο πνπ λα 
πεξηιακβάλνπλ βαιβίδα αληεπηζηξνθήο (θιεηζηό θύθισκα). 
7. Να δηαζέηεη ην θάληζηξν θαη δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο on/off. 
8. Να δηαηεζεί επαξθήο αξηζκόο θαλίζηξσλ αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ.  
 

121. αθνχιεο γηα θσηνεπαίζζεηα θάξκαθα 1000ml 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

άθνη θσηνπξνζηαζίαο θπηηαξνζηαηηθώλ θαη θσηνεπαίζζεησλ θαξκάθσλ. 
1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από κίγκα θαζαξνύ πιαζηηθνύ θαη αινπκηλίνπ. 
2. Να είλαη αδηαπέξαζηνη ζην θσο 100% θαη λα παξέρνπλ πιήξε πξνζηαζία ζηελ αθηηλνβνιία UNA. 
3. ην άλσ κέξνο λα έρνπλ εηδηθή ζπγθνιιεηηθή ηαηλία γηα ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ ζάθνπ, θαζώο 
θαη νπή γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ζάθνπ ζην ζηαηό νξνύ. 
4. Να έρνπλ εηδηθή ζρηζκή ζε όιν ην κήθνο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ηεο ρνξήγεζεο 
ρσξίο λα απαηηείηαη ην άλνηγκα ηνπ ζάθνπ. 
5. Να έρνπλ εγθνπή, ζην θάησ κέξνο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο θηάιεο νξνύ θαη ηεο ζπζθεπήο 
ρνξήγεζεο. 
6. Να δηαηίζεληαη ζε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε όια ηα είδε 
θηαιώλ (πιαζηηθά ή από γπαιί). 
ΓΗΑΣΑΔΗ:  1000ml            ( 20cm θάξδνο θαη 36cm ύςνο) 
 
122. αθνχιεο πνπ δηαιχνληαη ζην πιπληήξην ξνχρσλ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
1. Δηδηθέο ζαθνύιεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κνιπζκέλνπ ηκαηηζκνύ. 
2. αθνύιεο απηνδηαιπόκελεο ζην πιπληήξην ξνύρσλ ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 70

ν
 C. 

3. Να πξνζθέξνληαη ζε δηαθαλέο ρξώκα θαη κε ηελ έλδεημε γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ αθάζαξηνπ 
ηκαηηζκνύ. 
4. Να είλαη από άξηζηεο πνηόηεηαο πιηθό θαη λα δηαρσξίδεηαη εύθνια. 
 
123. άθνη Νάηινλ ζσιελνεηδείο γηα ην κεράλεκα απφξξηςεο θπηηαξνζηαηηθψλ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Οη ζαθνχιεο λα είλαη κήθνπο 20-25 κέηξα θαη λα είλαη ζπκβαηέο κε ην κεράλεκα αζθαινχο 
απφξξηςεο θπηηαξνζηαηηθψλ πνπ ππάξρεη ζηελ Μνλάδα Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθψλ.  

124. εη ηκαηηζκνχ κ.ρ απνζη. γεληθνχ ρεηξ/νπ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
1. Να είλαη κ.ρ απνζηεηξσκέλν, πγξναπσζεηηθό αδηάβξνρν θαη αεξνδηαπεξαηό. 
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2. Να είλαη από άξηζηεο πνηόηεηαο, από κε πθαζκέλν ύθαζκα, αλζεθηηθό πιηθό θαη κε εηδηθή 
απνξξνθεηηθή ελίζρπζε, πεξηκεηξηθά ηνπ πεδίνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πγξώλ. 
3. Να θέξεη ελεξγό αληηκηθξνβηαθή δξάζε. 
4. Να έρεη  πεξηκεηξηθά ηνπ πεδίνπ, πιαζηηθνπνηεκέλεο επηζηξώζεηο ελίζρπζεο θαζώο θαη ζηηο 
απαηηνύκελεο πεξηνρέο  Να πεξηιακβάλεη: 
α) Κάιπκκα κεγάινπ ηξαπεδηνύ εξγαιεηνδνζίαο κε πιαζηηθνπνηεκέλε αδηάβξνρε αληηιηνζζεηηθή 
ελίζρπζε, δηαζηάζεσλ: 130x200cm-1ηεκάρην. 
β) Κάιπκκα ηξαπεδηνύ Mayo κε πιαζηηθνπνηεκέλε ελίζρπζε δηαζηάζεσλ 70x150cm πεξίπνπ-
1ηεκάρην. 
γ) Πιεπξηθά θαιύκκαηα απηνθόιιεηα (ζεληόληα, δηαζηάζεσλ: 100x120cm πεξίπνπ κε απνξξνθεηηθή 
αληηκηθξνβηαθή ελίζρπζε-2ηεκάρηα. 
δ) εληόλη θεθαιηνύ απηνθόιιεην 250x180 cm πεξίπνπ –1ηεκάρην. 
ε) εληόλη πνδηώλ απηνθόιιεην 180x180cm πεξίπνπ αλά ηεκάρην, κε απνξξνθεηηθή αληηκηθξνβηαθή 
ελίζρπζε-1ηεκάρην. 
δ) Να είλαη απνζηεηξσκέλν κε γ-αθηηλνβνιία. 
 
125. θνχθηεο κ.ρ αζζελψλ κε ιάζηηρν ζηελ πεξηθέξεηα (ζθνχθηεο γηα ηνπο αζζελείο πνπ πάλε 
ρεηξ/γείν) 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κ.ρ. λα θέξνπλ ιάζηηρν ζε όιε ηελ πεξηθέξεηα. 
2. Να είλαη θαιήο πνηόηεηαο, πνξώδεο, αεξνδηαπεξαηέο, ππναιιεξγηθέο θαη αληηηδξσηηθέο. 
3. Σν ιάζηηρν πνπ θέξεη λα κελ είλαη πνιύ ζθηθηό, νύηε ραιαξό, λα κελ μειώλεηαη θαη λα είλαη 

εύρξεζην. 
 
126. θνχθηεο (ή Καπέια) κ.ρ γπλαηθψλ κε ιάζηηρν πίζσ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη κ.ρ. θαηαζθεπαζκέλεο κε εληαία δηάηξεζε κε πθαζκέλν Rayon (non woven). 
2. Nα εμαζθαιίδνπλ απαξαίηεηα αεξνδηαπεξαηόηεηα γηα ην ζσζηό αεξηζκό ηνπ ηξηρσηνύ ηεο 

θεθαιήο κε πηζηνπνίεζε. 
3. Να είλαη ππναιιεξγηθέο, άλεηεο, αληηηδξσηηθέο από κεγάιεο αλζεθηηθόηεηαο κε πθαζκέλν πιηθό. 
4. Να είλαη πξνζεθηηθά ζπξξακκέλεο ρσξίο λα μεθηίδνπλ θαη λα θέξνπλ ιάζηηρν ζην πίζσ κέξνο, ην 

νπνίν λα έρεη κεγάιε ειαζηηθόηεηα. 
5. Σν κέγεζόο ηνπο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πεξηθιείεη κε αζθάιεηα ηα καθξηά καιιηά θαη λα έρνπλ 

ζσζηή αλαηνκηθή εθαξκνγή. 
6. Να είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε πξαθηηθή ζπζθεπαζία πνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ αλάιεςε, κία πξνο κία, 

πξνζηαηεύνληαο ην αρξεζηκνπνίεην πεξηερόκελν. 
 
127. θνχθηεο (ή Καπέια) κ.ρ αλδξψλ κε θνξδφλη. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην είδνο 126 εθηόο απ’ ηελ παξάγξαθν 4 θαη επηπιένλ ηζρύνπλ θαη 
ηα εμήο: 
1. Να είλαη ζπξξακκέλεο ρσξίο λα μεθηίδνπλ θαη λα θέξνπλ θνξδόλη ζην πίζσ κέξνο ην νπνίν ζα 
δέλεη. 
2. Σν θνξδόλη λα είλαη ζηαζεξό, ρσξίο λα ζπάεη όηαλ δέλεηαη. 
 
128. θνχθηα ρεηξ/γείνπ ηχπνπ ζθάθαλδξνπ νιηθήο πξνζηαζίαο γηα AIDS-ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην είδνο 126 εθηόο απ’ ηελ παξάγξαθν 4  θαη επηπιένλ ηζρύνπλ θαη 
ηα εμήο: 
Να είλαη πξνζεθηηθά ζπξξακκέλεο ρσξίο λα μεθηίδνπλ θαη λα θέξνπλ θάιπκκα ζ’ όιν ην θεθάιη θαη λα 
δέλνπλ πίζσ ζηνλ απρέλα. 
 
129. ηιηθφλε oil γηα πιπληήξηα soluscope. 
1. Λάδη ιίπαλζεο γηα βαιβίδεο πιπληεξίνπ soluscope. 
 
130. ιίπ αζζελψλ γηα ρεηξ/γείν απφ κε πθαζκέλν πιηθφ NON-WOVEN. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Nα είλαη από πιηθό non woven αεξηδόκελν θαη αλζεθηηθό . 
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2. Να θέξνπλ ιάζηηρν. 
3. Να είλαη άλεηα, αλζεθηηθά θαη ππναιιεξγηθά. 
4. Να είλαη εύθνια ζηελ ρξήζε ηνπο. 
 
131. ηεξενπνίεηεο πγξψλ γηα ζάθνπο αλαξξφθεζεο. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
ηεξενπνηεηηθνί παξάγνληεο αλαξξνθνύκελσλ πγξώλ πνπ πξνζηίζεηαη ζηνπο ζάθνπο 
αλαξξόθεζεο κέζσ εηδηθνύ ζηνκίνπ ηνπ ζάθνπ. 
1. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαηξέπεη ηα ζπιιερζέληα πγξά ζε ζηεξεή, ζπκπαγή κάδα 
πεξηνξίδνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη απόξξηςεο πγξώλ. 
2. Να είλαη αζθαιέο πιηθό γηα ηνλ ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ κε ηνμηθό. 
3. Να δηαηίζεληαη ζε εηδηθή  αηνκηθή ζπζθεπαζία γηα επθνιία θαη αθξίβεηα ηεο δνζνινγίαο πνπ 
απαηηείηαη.   
 
132. ηεξίγκαηα νπξνζπιιεθηψλ πιαζηηθά. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη από θαιήο πνηόηεηαο θαη λα κελ ζπάλε. 
2. Να θέξνπλ ζηαζεξό ζηεξηθηηθό ζην επάλσ κέξνο θαη λα ζηεξίδνληαη θαιά ζην θξεβάηη ηνπ 

αζζελνύο. 
3. Να θέξνπλ ζην θάησ κέξνο εηδηθά θαη ζηαζεξά ζεκεία  ζηήξημεο ηνπ ζάθνπ ηνπ νπξνζπιιέθηε. 
4. Να θέξνπλ επίζεο εηδηθή ππνδνρή απ’ ηελ νπνία λα πεξλά ν ζσιήλαο  ηνπ νπξνζπιιέθηε θαη λα 

ηνλ ζηαζεξνπνηεί γηα ηελ απνθπγή ηζαθίζκαηνο. 
5. Να είλαη εύρξεζηα ζηα ζεκεία ζηήξημεο. 
 
133. ηξσκαηνζήθεο πιαζηηθέο κε ιάζηηρν. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Να πξνζθέξνληαη ζε δύν ηύπνπο: 
1. Να είλαη από αλζεθηηθό PVC πςειήο αληνρήο. 
2. Να είλαη αληηνιηζζεηηθέο. 
3. Να θέξνπλ ιάζηηρν πεξηκεηξηθά γηα θαιύηεξε εθαξκνγή. 
4. Να είλαη από εηδηθό ζπλζεηηθό πιηθό αδηάβξνρν ηξηώλ ζηξσκάησλ. 
5. Να είλαη αληνρήο θαη λα πιέλνληαη. 
6. Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. 
7. Να θαιύπηνπλ εμ’ νινθιήξνπ ην ζηξώκα ηνπ αζζελνύο. 
8. Να πξνζθέξνληαη κε θεξκνπάξ ή κε ιάζηηρν ζηελ πεξηθέξεηα. 
 
134. ΣΔΗΛΔΟΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΗ ΚΟΛΠΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ  VAGI SWAB 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
1. Βακβαθνθόξνη απινί ζηεηιενί δεηγκαηνιεςίαο 15-20cm κε μύιηλε ξάβδν (πνπ δελ ζπάεη εύθνια) 
θαη βακβαθεξή θνξπθή πνπ  δελ μεθηίδεη. 
2.  Με ηνμηθνί.  

 
135. πζθεπέο αλαπλεπζηηθήο γχκλαζεο triflo. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα απνηεινύληαη: 
1. Από ζπζθεπήο εηζπλεπηηθήο γύκλαζεο κε νγθνκεηξηθό δείθηε, λα είλαη απνζηεηξσκέλεο θαη λα 
θέξνπλ επηζηόκηα κε εύθακπηνπο ζσιήλεο. 
2. Από ζπζθεπή εθπλεπζηηθή κε νγθνκεηξηθό δείθηε θαη λα είλαη απνζηεηξσκέλεο. 
 
136. πζθεπέο ηαρείαο κεηάγγηζεο 500ml. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν καλόκεηξν θαη ζηξόθηγγα εθηόλσζεο αέξα. 
2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιηθό δηαθαλέο γηα λα παξαηεξείηαη ε ζηάζκε ηνπ αίκαηνο. 
3. Να έρεη ζύιαθα ζηήξημεο γηα ην ζηαηό. 
4. Να είλαη κηαο ρξήζεσο αλά αζζελή. 
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137. πζθεπέο ηαρείαο κεηάγγηζεο 1000ml. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην είδνο 136. 
 
138. πζθεπέο ρνξήγεζεο O2 νκαηνγπάιηα  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Οη ζπζθεπέο λα είλαη κ.ρ από κε ηνμηθό πιηθό 
2. Να πξνζθέξνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία πνηόηεηαο, ζηαζεξό, λα κελ ζπάεη θαη λα είλαη κήθνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ πξνζαξκνδόκελν ζηα ξνόκεηξα ηνπ λνζνθνκείνπ καο. 
3. Οη ππνδνρείο ζηνπο ξώζσλεο λα είλαη από ζηιηθόλε. 
 
139. πζθεπέο σξηαίαο κέηξεζεο νχξσλ 5-200ml. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να θέξνπλ ζην επάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ζσιήλεο πιαζηηθνύο κε ηνλ νπξνθαζεηήξα θαη ηνλ 
νπξνζπιιέθηε αληίζηνηρα. 
2. Σν νγθνκεηξηθό λα θέξεη δηαβαζκίζεηο ζε ml. 
3. Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 2000cc. 
4. Να κελ δηαθόπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο. 
5. Να θέξνπλ αληηκηθξνβηαθά θίιηξα. 
6. Να θέξνπλ αληηκηθξνβηαθή είζνδν. 
7. Οη ζσιήλεο λα είλαη από ζηιηθόλε δηαθαλείο. 
8. Να θέξνπλ βαιβίδα γηα άζεπηε ιήςε νύξσλ. 
9. Να είλαη κ.ρ απνζηεηξσκέλεο. 
10. Να πξνζθέξνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
 
140. σιήλεο ζηιηθφλεο ζε ξνιά δηαζηάζεσλ 7x13mm 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ   

Λάζηηρν παξνρέηεπζεο ζηιηθόλεο, κε ηνμηθό κε δπλαηόηεηα θιηβαληζκνύ. 
1. Ο ζσιήλαο λα είλαη δηαθαλήο από θαζαξή ζηιηθόλε κε κεγάιε ειαζηηθόηεηα θαη αλζεθηηθόηεηα.  
2. Καλέλαο θίλδπλνο ζύγθιηζεο ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηελ ρξήζε. 
3. Να θιηβαλίδεηαη ζηνπο 134-138

ν
 C.  

4. Να δηαηίζεηαη ζε ξνιά ησλ 25cm. 
 
141. σιήλαο ζπηξάι ζε ξφινπο 50κ. 
Σν είδνο λα παξαγγειζεί σο έρεη. 

 
142. σιήλεο αλαξξφθεζεο PVC 3Μ (ξχγρε ρεηξ/γείνπ) ζεη κε ζσιήλα 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

σιήλεο αλαξξόθεζεο κε ελζσκαησκέλν ξύγρνο Διέαο, πςειήο αηξαπκαηηθόηεηαο θαη ξνήο, 
ρακεινύ βάξνπο, πςειήο αληνρήο. 
1. Να είλαη δηάθαλν κε ηέιεηα νξαηόηεηα. 
2. Να έρεη αλαηνκηθό ζρεδηαζκό ζηε ιαβή θαη ζσιήλα κεγάιεο αληίζηαζεο ζην ηζάθηζκα κε εζσηεξηθή 
ιεία επηθάλεηα ζηιηθόλεο. 
3. Να θέξεη θεληξηθέο θαη πιεπξηθέο νπέο γηα πςειή ξνή αλαξξόθεζεο παρύξξεπζησλ πγξώλ θαη 
ζσκαηηδίσλ θαη απνθπγή πξνζθόιιεζεο θαη ηξαπκαηηζκό ησλ ηζηώλ.(Αηξαπκαηηθό άθξν κε πηεξύγηα). 
4. Να είλαη ρσξίο νπή ειέγρνπ ξνήο. 
5. Να θέξεη αζθαιέο άθξν ζύλδεζεο πνπ λα απνηξέπεη ηελ απνζύλδεζε ηνπ ζσιήλα θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ ρεηξ/ζκώλ. 
6. Να είλαη απνζηεηξσκέλν κε γ αθηηλνβνιία. 
7. Να δηαηίζεληαη θαη κεκνλσκέλα ξύγρε. 
8. Να δηαηίζεληαη ζεη κε ζσιήλα. 
 
143. Σαπηφηεηεο αζζελψλ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Σαπηόηεηεο αζζελώλ, ππναιιεξγηθέο, κε ηξαπκαηηθέο κε θνύκπσκα αζθαιείαο, ρξώκαηνο ιεπθνύ. 
2. Να έρνπλ ράξηηλε ηαηλία γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ νλόκαηνο, πιάηνπο 1-1,5εθ. κε γξακκέο γξαθήο. 
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144. ΣΕΔΛ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ-ΤΠΔΡΖΥΟΤ 250 ml 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη αβιαβέο. 

2. Να είλαη Τδαηνδηαιπηφ, πςειφ πνιπκέξνπο. 

3. Να είλαη Άνζκν. 

3. Με δηαβξσηηθφ. 

4. Να είλαη Τπναιιεξγηθφ ( ρσξίο αμεηδσηηθνχο παξάγνληεο α) ειεχζεξν αιθνφιε β) ρσξίο 
πξφζζεηα άιαηα). 

5. Με ιηπαξφ. 

6. Να είλαη ζπκβαηά γηα Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνπο θαη Τπεξήρνπο. 

7. Να κελ αθήλεη ρξσκαηηθά θαηάινηπα.  

 
145.   ΣΕΔΛ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ-ΤΠΔΡΖΥΟΤ 5 L 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να είλαη αβιαβέο. 

2. Να είλαη Τδαηνδηαιπηφ, πςειφ πνιπκέξνπο. 

3. Να είλαη Ανζκν. 

4. Με δηαβξσηηθφ. 

5. Να είλαη Τπναιιεξγηθφ ( ρσξίο αμεηδσηηθνχο παξάγνληεο α) ειεχζεξν αιθνφιε β) ρσξίο 
πξφζζεηα άιαηα). 

6. Με ιηπαξφ. 

7. Να είλαη ζπκβαηά γηα Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνπο θαη Τπεξήρνπο. 

8. Να κελ αθήλεη ρξσκαηηθά θαηάινηπα.  

 

146. Σνιχπηα γάδαο (θνπθνπηζάθηα) αθηηλνζθηεξά 8ρ8ρηι  
147. Σνιχπηα γάδαο αθηηλνζθηεξά κεγάια 30x30εθ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: (146-147) 

1. Να είλαη από θαζαξό βακβάθη 100% πςειήο θαζαξόηεηαο. 
2. Να κελ θέξνπλ μέθηηα ή ηλίδηα ζην ηξαύκα ηνπ αζζελνύο. 
3. Να κελ είλαη ραιαξά. 
4. Να κελ έρνπλ θόιια θαη λα είλαη πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο. 
5. Να είλαη ππναιιεξγηθά θαη απαιά . 
6. Να είλαη αθηηλνζθηεξά. 
7. Να είλαη άξηζηεο θαηαζθεπήο θαη ηπιίγκαηνο. 
 
148. Τγξφ ζαπνχλη PH 5,5 θεθαιήο- ζψκαηνο-ρεξηψλ αζζελψλ 1000ml κε αληιία. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να έρεη PH αλάινγν ηνπ δέξκαηνο(5,5-5,8).  
2. Να πεξηέρεη καιαθηηθέο νπζίεο θαη ελπδαηηθνύο παξάγνληεο, πνπ λα κελ πξνθαινύλ εξεζηζκό ζην 
ηξηρσηό ηεο θεθαιήο θαη ηα κάηηα 
3. Να πεξηέρεη θαη αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα γηα λα ην πξνζηαηεύεη από ηπρόλ επηκνιύλζεηο (ζαλ 
ζπληεξεηηθό). 
4. Να πξνζθνκηζηεί δεξκαηνινγηθή κειέηε πνπ λα απνδεηθλύεη όηη έρεη θαιή ζπκβαηόηεηα κε ην 
ηξηρσηό ηεο θεθαιήο, ηα κάηηα θαη ην δέξκα θαη όηη δελ πξνθαιεί εξεζηζκνύο.  
5.Να θέξεηαη ζε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο, κέρξη 1 ιίηξν, θαη θάζε ζπζθεπαζία (θάζε θηάιε)λα έρεη 
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149. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΑΚΟΤ (SLC-1) ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ FOR OPTICAL LEYS SL 
CLEANER. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
    Ζ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηζρύεη θαη σο πξνδηαγξαθή.  
 
150. Τπνζέληνλα κ.ρ. ιεπθά κε απνζη. 80x180εθ. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Να είλαη ράξηηλα ιεπθά 2 ζηξσκάησλ, δηαζηάζεσλ 80x180cm πεξίπνπ θαιήο αληνρήο καιαθά, 
αδηάβξνρα, αεξνπεξαηά θαη αδηαπέξαζηα από κηθξόβηα ηύπνπ Ramber. 
 
151. Φίιηξα λεξνχ Soluscope 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

1. Να έρνπλ δηάζηαζε 0,2κm, κε snap locks πηζηνπνηεκέλν γηα ηε ρξήζε κε ην πιπληήξην εύθακπησλ 
ελδνζθνπίσλ ηνπ Δλδνζθνπηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
2. Φίιηξν λεξνύ λήκαηνο 1κm, πηζηνπνηεκέλν γηα ηε ρξήζε κε ην πιπληήξην εύθακπησλ ελδνζθνπίσλ 
ηνπ Δλδνζθνπηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
152. Φίιηξα λεξνχ Soluscope 1κm 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ:  
 Πξνθίιηξν λεξνύ. Να έρεη δηάζηαζε 1κm θαηάιιειν γηα ρξήζε ζηα πιπληήξηα Soluscope εύθακπησλ 
ελδνζθνπίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.  
 
153. Φίιηξα λεξνχ Soluscope ηχπνο Simatic OP-3 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην είδνο 152. 
 
154. Φίιηξα αέξα  Soluscope 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Να έρνπλ δηάζηαζε 0,2κm, πηζηνπνηεκέλν γηα ηε ρξήζε κε ην πιπληήξην εύθακπησλ ελδνζθνπίσλ 
ηνπ Δλδνζθνπηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
155.ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΦΟΡΖΣΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ KLINIKUM 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 
 Σα θίιηξα λα είλαη ζπκβαηά γηα ην θνξεηό κεράλεκα αλαξξόθεζεο ηεο KLINIKUM. 
 
156. Υεηξ/θά πεδία κ.ρ. κε νπή 45x75εθ. Απνζηεηξσκέλα. 
157. Υεηξ/θά πεδία κ.ρ. ρσξίο νπή 45x75εθ. Απνζηεηξσκέλα κε απηνθφιιεηε ηαηλία. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (γηα ηα είδε 156-157): 

1. Να είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, κεγάιεο αληνρήο. 
2. Να είλαη ηξηώλ ζηξσκάησλ δηαζηάζεσλ 45x75cm. 
3. Να είλαη κε δηαπεξαηά ζηελ δηήζεζε πγξώλ-αδηάβξνρα. 
4. Να είλαη βαθηεξηνζηαηηθά κε αληηκηθξνβηαθή νρύξσζε. 
5. Να είλαη από εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη εληζρπκέλν πιηθό non woven 100% θαη ην αδηάβξνρν θηικ 
πςειήο ππθλόηεηαο. Ζ απηνθόιιεηε ηαηλία λα παξέρεη ζηαζεξή θαη αμηόπηζηε πξόζθπζε ζην δέξκα, 
λα παξακέλεη θνιιεκέλε κε αζθάιεηα δεκηνπξγώληαο θξαγκό  κε ζπλερή αληηκηθξνβηαθή δξάζε πνπ 
δελ ειαηηώλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο . 
6. Να θέξεη ζήκαλζε CE. 
7. Nα είλαη απνζηεηξσκέλα. 
8. Να πξνζθέξνληαη κε νπή θαη ρσξίο νπή. 
 
158. Υεηξ/θά πεδία κ.ρ ρσξίο νπή 75x90εθ. κε απηνθφιιεηε ηαηλία. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην είδνο 157, κφλν πνπ αιιάδνπλ νη δηαζηάζεηο. 
 
159. Υεηξ/θά πεδία κε νπή 75x90εθ. κε απηνθφιιεηε ηαηλία.  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην είδνο 156, κφλν πνπ αιιάδνπλ νη δηαζηάζεηο. 
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160. Υεηξ/θά πεδία απνζη. 150x240εθ. ρσξίο νπή. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην είδνο 157, κόλν πνπ αιιάδνπλ νη δηαζηάζεηο θαη εδώ ζέινπκε 
κφλν ρσξίο νπή. 
 
161. Υεηξ/θά πεδία απνζη. Αγγεηνγξαθίαο 150x240εθ. κε δχν κεξηαίεο απηνθφιιεηεο νπέο. 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

Ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ην είδνο 156, λα είλαη δηαζηάζεσλ 150x240εθ., κε δύν κεξηαίεο νπέο 
απηνθόιιεηεο. 
 
 
 

  Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
ΒΑΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ 

ΓΑΜΗΑΝΗΓΖ ΑΒΒΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


