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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ. Μ. Κουτσιλιέρη               Πειραιάς 12432 /21-06 -2016 
Τηλ: 210 4520835          
Φαξ: 210 4528948 
Εmail: prommet@yahoo.gr         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

      

 ΘΕΜΑ: «Αποτελέσµατα ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών»  

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2013 απόσπασµα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε την 

Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 

 

Σε εφαρµογή του ανωτέρω σχετικού και σε συνέχεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που 

πραγµατοποιήθηκε από 27/05/2016 έως και 06/06/2016 για τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ, δηµοσιεύουµε τις τροποποιηµένες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), όπως προέκυψαν 

από την επεξεργασία των παρατηρήσεων των εταιρειών που συµµετείχαν στη διαδικασία, από την αρµόδια 

Επιτροπή Προδιαγραφών.  

Επισηµαίνεται ότι η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Τµήµατος Προµηθειών prommet@yahoo.gr, για τέσσερις (4) ηµέρες, από Τρίτη 21-06-2016 έως και  

Παρασκευή 24-06-2016 στις 15.00 µµ, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήµατος Α’. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 

        
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα 
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία Εταιρειών & Πίνακας Παρατηρήσεων 
2. Παράρτηµα Β’ –Τροποποιηµένες Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                                                  ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Χρονικό διάστηµα υποβολής παρατηρήσεων:  ΤΡΙΤΗ 21-6-2016 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-6-2016 στις 
15.00 µµ 

 
Επωνυµία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
 
 

Υπεύθυνος σύνταξης  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

Τηλέφωνο  
 

Φαξ  
 

Email 
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 
 

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

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

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις 
 
 
Παράγραφος 

Αναφοράς (π.χ.) Τίτλος Παραγράφου 
Σελίδα/ες 
αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις Άλλες σχετικές παραποµπές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                                                                   (CPV: 33141110-4) 
1. Γάζα βαζελινούχος εγκαυµάτων (7m x 10cm)   

Γάζες βαζελινούχες σε ατοµική συσκευασία αποστειρωµένη. 
Να είναι  ιδανική για εφαρµογή στα εγκαύµατα, προστατευτική για τις µολύνσεις, ενυδατική, µη 
κολλητική, µη τοξική εµποτισµένη µε αντιβακτηριακή ουσία. 
2-3 

2. Γάζα διπλωµένη ακτινοσκιερή 12 PLY, 10*10CM 
3. Γάζα διπλωµένη ακτινοσκιερή 12 PLY, 10*20CM 

Nα είναι υδρόφιλη , αρίστης ποιότητας, 100% βαµβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών.  Η 
υπό προµήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας  και 
ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσµη, απαλλαγµένη από κόλλες, ελαττώµατα  της ύφανσης 
(σχισίµατα, παραφασάδες συσσωµατώµατα κλωστών κ.τ.λ.),  χηµικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα 
κατάλοιπα) και να µην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες 
(µηχανέλαια κ.τ.λ). Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσµη, σιδερωµένη και να µην είναι 
ούτε και να φαίνεται λοξοϋφασµένη.  
Να φέρει βαριούχο ακτινοσκιερό νήµα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου πλεγµένο 
κατά µήκος της γάζας και είναι ορατό ακόµη και σε µικρές δόσεις ακτινοβολίας. 
Το ακτινοσκιερό νήµα να είναι πλεγµένο εσωτερικά της γάζας και όχι κολληµένο επάνω στην 
επιφάνεια της. 
Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική και να φέρει  κωδικό παρτίδας και ηµεροµηνία 
παραγωγής. Να είναι κοµµένες ισοµετρικά µε µεγάλη εσωτερική αναδίπλωση µε ορθογωνισµένη 
και όχι λοξή ύφανση, ενώ το πάχος της κλωστής να είναι ισοµετρικό σε όλη την ύφανση. 
Να φέρει σήµανση CE. Η συσκευασία να είναι εύχρηστη, 100 τεµάχια σε χάρτινο πακέτο, στο 
οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεµαχίων. 
 Επί του εξωτερικού περιβλήµατος να αναγράφονται τα παρακάτω: 
α. Τα στοιχεία του εργοστασίου  
β. Το είδος του περιεχοµένου  
γ. Η ηµεροµηνία παραγωγής 
δ. Ο αριθµός παρτίδας  
ε. Οι διαστάσεις (µήκος και πλάτος)  
ζ. Είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079 και φέρει σήµανση 
CE. 
4.  Γάζα απλή σε µέτρα 
       Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η απορροφητική γάζα βάµβακος είναι ύφασµα βάµβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη 
λεύκανση και κάθαρση 
Β.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρµακοποιίας IV και 
ειδικότερα να είναι τελείως λευκή άοσµη, απαλλαγµένη από κόλλες ελαττώµατα της ύφανσης 
(σχίσµατα παραφασάδες, συσσωµατώµατα κλωστών κλπ.) και να µην παρουσιάζει κατά τόπους 
ρυπαρή εµφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (µηχανέλαια κλπ.). 
Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι ή να φαίνεται λοξουφασµένη (η γωνία σύγκλισης του 
στήµονα µε την κρόκη να είναι 90 µοίρες). 
Ως προς τον αριθµό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον τέταρτο τύπο της 
Ελληνικής Φαρµακοποιίας IV, ήτοι  
Αριθµός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο (cm2)   18 
Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκατοστά (cm)     100  ±5  
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη 
διεύθυνση του στήµονα                   50   
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Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)     80   ±5 
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons , ανά 5 εκατοστά (cm)                             30 
στη διεύθυνση της κρόκης         
Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο     24 
Γ. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (+ - 1%) εκατοστά (cm) και µήκος 100 (+ - 1%) µέτρων (m) 
Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός µέτρου ή 
σε φύλλα µε τη µία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. 
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο, πρέπει να παρέχουν προστασία 
από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην µεταφορά. 
Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

1. Τα στοιχεία εργοστασίου παραγωγής 
2. Το είδος του περιεχοµένου 
3. Η ηµεροµηνία παραγωγής 
4. Ο αριθµός παρτίδας 
5. Οι διαστάσεις (µήκος και πλάτος) 
6. Ο αριθµός της σύµβασης και ο φορέας 
7. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη 
8. Η σήµανση πιστότητας CE 

∆. ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε 
το εναρµονισµένο πρότυπο EN 14079: 2003 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
προδιαγραφής. 
Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10 % της 
προσκοµισθείσας ποσότητας. 
Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγµατος 
την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια  
(ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ) 

5. Γάζα αυτοκόλλητη πορώδης διαφανής σε ρολό υποαλλεργική, 10 *10 CM 
Αυτοκόλλητος φορέας γάζας σε ρολό µε ισχυρή κολλητική ουσία.  
Να χαρακτηρίζεται ως υπό αλλεργική .  
Φιλική προς το δέρµα µε απαλή και ασφαλή στερέωση για τις τρίχες. 
Να είναι εύκαµπτο και να αφαιρείται εύκολα.  
Η εφαρµογή του να προσφέρει  άσηπτη τεχνική.  

6. Γάζα υδρόφιλη απορροφητκή διπλωµένη απλή 8 PLY, 10*10 CM 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου 
προτύπου ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσµη, απαλλαγµένη από κόλλες, 
ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα, παραφασάδες, συσσωµατώµατα κλωστών κλπ) και να µη 
παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (µηχανέλαια κλπ). Να είναι 
σιδερωµένη και να µην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασµένη (η γωνία σύγκλισης του στήµονα µε την 
κρόκη να είναι 90º µοίρες).  

Ως προς τον αριθµό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του 
Πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ14079:2003, ήτοι:  

• Αριθµός κλωστών, ανά τετραγωνικό εκατοστόµεντρο (cm2)                 18  
• Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκατοστά (cm)                                       100±5  
• Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm)  

στη διεύθυνση του στίµονα                                                                       50  
• Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)                                            80±5  
• Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm)  

στη διεύθυνση της κρόκης                                                                         30  
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• Ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m2)                24  
 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (+-1%) εκατοστά (cm) και µήκος 100(+-1%) µέτρων (m).  
Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ- ΖΑΚ) του ενός (1) 
µέτρου ή σε φύλλα µε τη µία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.  
Tα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο, πρέπει να παρέχουν προστασία 
από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη µεταφορά.  
Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα παρακάτω:  
1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής  
2. Το είδος του περιεχοµένου  
3. Η ηµεροµηνία παραγωγής  
4. Ο αριθµός παρτίδας  
5. Οι διαστάσεις (µήκος και πλάτος)  
6. Ο αριθµός της σύµβασης και ο φορέας  
7. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ µε ανεξίτηλη µελάνη  
8. Η σήµανση πιστότητας CE  
 
ΕΛΕΓΧΟΙ Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 14079:2003 που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής 
 
7-  8 
7.  Γάζα τύπου regal 5*5CM 
8.  Γάζα τύπου regal 10*10CM 
 

• Γάζα υφασµένη απορροφητική σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 14079, µε 17 
κλωστές /cm2    µε κοµµένες άκρες και διπλωµένη . 

• Να µπορεί να ξεδιπλωθεί πολλές φορές όταν η χρήση το απαιτεί χωρίς να ξεφτίσουν τα νήµατα.  
• Να µην είναι αποστειρωµένες. 
• Να είναι κατάλληλες για τη γενική περιποίηση των τραυµάτων .  
• Να διατίθεται σε συσκευασία 100 τεµαχίων. 

 
9. Γάζα τραχειοστοµίας  

 
• Γάζα τραχειοστοµίας 10*10 CM περίπου.  
• Να  είναι  υδρόφιλη,  από  υλικό  non�woven,  απαλή  και να µην κολλά στο τραύµα. 
• Να επιτρέπει την είσοδο του αέρα αλλά να αποτελεί φράγµα κατά  

των µικροβίων. 
• Να έχει διπλωµένα άκρα για να µην υπάρχει απώλεια κλωστών και ξέφτια.  
• Να έχει σχισµή 5 cm στη  µέση για  να εισάγεται  στο  τραχειοστόµιο. 
• Nα είναι σε ατοµική  αποστειρωµένη  συσκευασία,  σε  φακελάκι  των  δυο  τεµαχίων. 
• Να διαθέτει CE mark. 

 
 10- 12:  
10. Επίθεµα  αυτοκόλλητο κάλυψης τραύµατος µε γάζα 10 Χ 10 CM  ±2CM 
11. Επίθεµα  αυτοκόλλητο κάλυψης τραύµατος µε γάζα 15 Χ 10 CM  ±1CM 
12. Επίθεµα  αυτοκόλλητο κάλυψης τραύµατος µε γάζα 10 Χ 20 CM  ±1CM 
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• Αυτοκόλλητο επίθεµα µε υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα στο σηµείο επαφής µε το 
τραύµα 

• Να είναι αποστειρωµένα 
• Να είναι διαπερατά στους υδρατµούς και τον αέρα και να παρέχουν µεγάλη και γρήγορη 

απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. 
• Η κολλητική επιφάνεια να µην ερεθίζει το δέρµα και να µην προκαλεί αλλεργίες. 
• Να είναι συσκευασµένα σε ατοµική συσκευασία µε ειδικού τύπου χαρτί. 

   13.  Ταινία αυτοκόλλητη από συνθετικό µετάξι 5*10, ±1CM 
1. Η ταινία του λευκοπλάστη να είναι από συνθετικό µετάξι σε λευκό χρώµα. 
 2. Να µην έχει εξωτερικό περίβληµα.  
3. Στην εσωτερική επιφάνεια της ταινίας να υπάρχει οµοιόµορφα επιστρωµένη κολλητική ύλη η 
οποία να έχει πολύ καλή ικανότητα επικόλλησης και υποαλλεργικές ιδιότητες.  
4. Να κόβεται εύκολα µε το χέρι, να σταθεροποιεί επιδέσµους και επιθέµατα κάθε τύπου και να µην 
αφήνει υπολείµµατα κόλλας.  
5. Η ταινία να είναι διαπερατή στον αέρα και τους υδρατµούς.  
6. Σε µήκη µικρότερα από 3 m, δεν πρέπει να υπάρχουν ενώσεις στη συνέχεια της ταινίας ενώ σε 
µήκη µεγαλύτερα από 3 m, δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από µία (1) ένωση.  
7. Να είναι διαστάσεων : ρολό των 5 CM Χ 10 M( + _0,5cm/0,5m). 
8. Ο αντιαλλεργικός λευκοπλάστης να είναι συσκευασµένος σε πηνία και τα πηνία συσκευασµένα 
σε κουτιά 
9. Οι επισηµάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι: το περιεχόµενο, η 
ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, η χώρα προέλευσης, το πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK), 
ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος καθώς και ηµεροµηνία παραγωγής του. 
 
14.  Ταινία αυτοκόλλητη πορώδης διαφανής  ( πλαστική) 
         

1. Η ταινία πρέπει να είναι υποαλλεργική, από πορώδες, διαφανές πολυεθυλαίνιο, αυτοκόλλητη, από 
υλικό non woven τύπου Micropore  

2. Με υποαλλεργική συγκολλητική ουσία κατανεµηµένη οµοιόµορφα 
3. Να κολλούν σταθερά. 
4.  Να κόβεται εύκολα µε το χέρι, να µην κολλάει στα γάντια και να µην αφήνει υπολείµµατα. 
5. Να αφαιρούνται εύκολα και ανώδυνα 
6. Να είναι διαστάσεων 2,5 CM Χ 10 M ( + _0,5cm/0,5m).  
7. Να είναι συσκευασµένη έτσι ώστε να προστατεύεται το υλικό σε περίπτωση µακροχρόνιας 

αποθήκευσής του.  
8. Οι επισηµάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι: το περιεχόµενο, η 

ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, η χώρα προέλευσης, το πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK), 
ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος καθώς και ηµεροµηνία παραγωγής του. 
 
 
  15.  Ταινία αυτοκόλλητη χάρτινη υποαλλεργική 2,5CM*10M 

1. Ταινίες αυτοκόλλητες µη υφασµένες ( χάρτινες) . 
2. Η ταινία πρέπει να είναι µε υποαλλεργική συγκολλητική ουσία κατανεµηµένη οµοιόµορφα . 
3. Το χρώµα της να είναι λευκό, να κόβεται εύκολα µε το χέρι, να µην κολλάει στα γάντια, να µην 

αφήνει υπολείµµατα και να αφαιρούνται ανώδυνα .  
4. Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατµών. 
5. Να είναι διαστάσεων 2,5CM*10Μ ( + _0,5cm/0,5m).  
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6. Να είναι συσκευασµένη έτσι ώστε να προστατεύεται το υλικό σε περίπτωση µακροχρόνιας 
αποθήκευσής του.  

7. Οι επισηµάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι: το περιεχόµενο, η 
ποσότητα, στοιχεία κατασκευαστή, η χώρα προέλευσης, το πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK), 
ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος καθώς και ηµεροµηνία παραγωγής του. 
 
16.  Επίδεση οφθαλµολογική οβάλ αποστειρωµένη ( Οφθαλµολογικό ταµπόν)  
Οφθαλµολογικά Επιθέµατα γάζας, απορροφητικά αποστειρωµένα, σε σχήµα οβάλ, σε µέγεθος που 
να καλύπτει τον οφθαλµό. Εσωτερικά το επίθεµα να φέρει βαµβάκι άριστης ποιότητας, 
προκειµένου να προσφέρει εξαιρετική αίσθηση απαλότητας και άνεσης και εξωτερικά να 
περιβάλλεται από γάζα και από τις 2(δύο) πλευρές. 
 
17.  Επίδεσµος γάζας κοινός 10 CM  
Οι επίδεσµοι γάζας κατασκευάζονται από ύφασµα γάζας όπως περιγράφεται στην τεχνική 
προδιαγραφή της βαµβακερής απορροφητικής γάζας (Γάζα Απλή (α/α4), παράγραφοι Α, Β ,Γ ,∆)  
µε τις ακόλουθες προσθήκες.  
Η κοπή των επιδέσµων γάζας θα γίνει παράλληλα προς τις κλωστές του στήµονα, χωρίς ξέφτια. 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  10CM* 10M 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Κάθε επίδεσµος γάζας θα τυλίγεται κυλινδρικά µε ατοµικό χάρτινο περιτύλιγµα 
κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κτλ) και επί της ατοµικής 
συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσµου, 
καθώς και οι παρακάτω ενδείξεις : 

1. Η ηµεροµηνία παραγωγής 
2. Ο αριθµός παρτίδας 
3. Οι διαστάσεις (µήκος και πλάτος) 
4. Ο αριθµός της σύµβασης και ο φορέας 
5. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ µε ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη 
6. Η σήµανση πιστότητας CE 

Ποσότητα ατοµικά συσκευασµένων επιδέσµων ανά 10 τεµάχια θα τοποθετείται σε πλαστική 
συσκευασία και στην συνέχεια σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη 
µεταφορά.  
Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθµός των περιεχοµένων τεµαχίων επιδέσµων, 
καθώς και όλες οι ενδείξεις που προαναφέρθηκαν ( 1- 6) 
 
18- 22 
18.  Επίδεσµος ελαστικός 8CM  
19.  Επίδεσµος ελαστικός 10CM  
20.  Επίδεσµος ελαστικός 12CM  
21.  Επίδεσµος ελαστικός  15CM  
22. Επίδεσµος ελαστικός  20CM 
 
Οι ελαστικοί επίδεσµοι είναι υφασµάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαµβακερά και ελαστικά 
νήµατα κατάλληλης ύφανσης (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική 
συµπεριφορά αυτών.  
Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασµάτινες (υπό µορφή ούγιας) και όχι κοµµένες.  
Η επιµήκυνση των ταινιών µε σύγχρονη ελαστική συµπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση 
το νόµο της ελαστικής παραµόρφωσης) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη 70% του αρχικού µήκους. Η 
δύναµη που απαιτείται για την επιµήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο (min) 10N ανά 
εκατοστό (cm) δηλούµενου πλάτους.  
Οι ελαστικοί επίδεσµοι θα επιµηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από 
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την τάνυση, το µήκος του δοκιµίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του µήκους πλήρους τάνυσης.  
Να είναι ανθεκτικοί και να µην προκαλούν ερεθισµούς στο δέρµα.  
Να έχουν χρώµα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθµό συνδετήρων για τη στερέωσή 
τους.  
Το βάρος ανά µονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσµων δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο των 
70 gr/m2.  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Το πλάτος των ελαστικών επιδέσµων καθορίζεται σε 8,10,12,15 και 20 εκατοστά 
(cm) και το αρχικό µήκος σε 2,7 µέτρα (m) περίπου και το τελικό µήκος σε τανισµό 4.5 µέτρα (m) 
κατ’ ελάχιστο (min).  
Κάθε ελαστικός επίδεσµος θα συνοδεύεται και από αριθµό συνδετήρων ως εξής: Για το πλάτος των 
8 cm ένας συνδετήρας.  
Για το πλάτος των 10 cm δύο συνδετήρες  
Για το πλάτος των 12 cm δύο συνδετήρες  
Για το πλάτος των 15 cm τρεις συνδετήρες 
Για το πλάτος των 20 cm τρεις συνδετήρες 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι ελαστικοί επίδεσµοι θα παραδίδονται σε ατοµική συσκευασία εντός σελοφάν ή 
πλαστικού υλικού, τοποθετηµένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία 
τους από τις καταπονήσεις κατά τη µεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το 
περιεχόµενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη 
µεταφορά. 

 
23- 26: 
23.  Επίδεσµος ισχυρός ελαστικός (καφέ)για ισχυρή περίδεση 8*450 CM  
24.  Επίδεσµος ισχυρός ελαστικός (καφέ)για ισχυρή περίδεση 10*450 CM  
25.  Επίδεσµος ισχυρός ελαστικός (καφέ)για ισχυρή περίδεση 12*450 CM  
26. Επίδεσµος ισχυρός ελαστικός (καφέ)για ισχυρή περίδεση 15*450 CM 
Να εξασφαλίζει µεγαλύτερη πίεση και υποστηρικτική ικανότητα από τους αντίστοιχους κοινούς 
επιδέσµους. Να επανακτούν την αρχική ελαστικότητά τους. Να είναι 100% από βαµβάκι και να 
έχουν ελαστικότητα περίδεσης πάνω από 150%. Να αποστειρώνονται  στους 134ο C. Να  
επιτρέπουν στο δέρµα να αναπνέει και είναι καλά ανεκτοί. Να είναι ανθεκτικοί στο χρόνο.  
 
27.  Επίδεσµος αυτοκόλλητος ισχυρός ελαστικός για ισχυρή περίδεση 10*100 CM (Tensoelast) 
Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσµος κολλητικός ισχυρής πίεσης  
Ο αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσµος να είναι κατασκευασµένος από 100% βαµβάκι και να φέρει 
επίστρωση ακρυλικής υποαλλεργικής κόλλας (απουσία LATEX).  
Να είναι υψηλής ελαστικότητας ώστε να µπορεί να εκταθεί κατά µήκος και πλάτος. 
Να προσφέρουν δυνατή αλλά ελεγχόµενη συµπίεση.  
Να µην προκαλεί ερεθισµούς  
 
28.  Επίδεσµος ορθοπεδικός από συνθετικό βαµβάκι υδρόφοβος 15 CM Ορθοµπάν 
Ειδικό βαµβάκι γύψων, υδρόφοβο,  
100% βαµβάκι χωρίς ίνες (τύπου ορθοµπάν ή ισοδύναµο) 
Κατάλληλο για την επίδεση άκρων σε περιπτώσεις εγκαυµάτων και εκτεταµένων τραυµάτων Να 
έχουν την ικανότητα ισχυρής απορρόφησης των εξιδρωµένων και των άλλων παραγωγικών υγρών 
από τις τραυµατικές επιφάνειες.  
Ατοµικά συσκευασµένο σε ρολό διαφόρων διαστάσεων. Με σήµανση CE. 
 
29.  Αυτοκόλλητη επιδεσµική ταινία τύπου HANSAPLAST (Τραυµαπλάστ µακρόστενα       
      2*100) 
 Υποαλλεργικά αυτοκόλλητα επιθέµατα για µικρά τραύµατα  
(π.χ. από αιµοληψία, µικροεκδορές), αδιάβροχα, ,   µακρόστενα,  αποστειρωµένα µε ακτίνες γ. 
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30- 32 
30.  Ταινία συµπλησίασης δέρµατος 6*75mm ( αυτοκόλλητα ράµµατα) 
31.  Ταινία συµπλησίασης δέρµατος 6*100mm( αυτοκόλλητα ράµµατα) 
32.  Ταινία συµπλησίασης δέρµατος 12*100mm( αυτοκόλλητα ράµµατα) 

• Να είναι κατασκευασµένες από κατάλληλο µη υφασµένο υλικό (να δηλωθεί η σύνθεση-τύπος) στο 
οποίο έχει επιστρωθεί κατάλληλη αντιαλλεργική κολλητική ύλη (να δηλωθεί ποια).  

• Να είναι αεροδιαπερατές (πορώδες υλικό), να έχουν µεγάλη αντοχή και να προσφέρουν µεγάλης 
διάρκειας και ικανοποιητική συγκόλληση µε την επιδερµίδα.  

• Να είναι αποστειρωµένες (να δηλωθεί µέθοδος αποστείρωσης). Να είναι συσκευασµένες ανά 6 σε 
κάθε πακέτο. 
 

33.  Γάζα ιωδοφορµίου 5CM*5M  
• Λωρίδες γάζας εµποτισµένες σε ιωδοφόρµιο που έχουν την δυνατότητα να εφαρµόζουν µε ακρίβεια 

στις πληγές.  
• Κατάλληλες για τον καθαρισµό πληγών από την απορρόφηση εξιδρώµατος, τα κυτταρικά 

υπολείµµατα και βακτήρια 
•  Να προσφέρει άµεση αντιµικροβιακή δράση  
• Να είναι κατάλληλο για βαθιές πληγές και κοιλότητες 

 
34- 35 
34. Ταµπόν ρινικό χωρίς αεραγωγό, 8 CM 
35. Ταµπόν ρινικό µε  αεραγωγό, 8 CM 
Ταµπόν αιµοστατικά ρινικά,  µε και χωρίς αεραγωγό για πρόσθιο και οπίσθιο επιπωµατισµό. 
  Να είναι αποστειρωµένα, µιας χρήσεως, µη απορροφήσιµα  
  Να απορροφάει 20 φορές το βάρος του. 
 
36.  Ρινικός καθετήρας επιπωµατισµού µε µπαλόνι 7,5 CM 
Ρινικός καθετήρας για επίσχεση ρινορραγιών (προσθιοπίσθιου πωµατισµού). 
Κατασκευασµένη από ανθεκτική σιλικόνη µε ένα µπαλονάκι. 
37.  Ρινικός καθετήρας επιπωµατισµού µε 2 µπαλόνια 9 CM 
Ρινικός καθετήρας για επίσχεση ρινορραγιών (προσθιοπίσθιου πωµατισµού) από ανθεκτική 
σιλικόνη µε δύο µπαλονάκια. 
 
38.  Ρινικός καθετήρας επιπωµατισµού µε 2 µπαλόνια EPISTAT 
Ρινικός καθετήρας για επίσχεση ρινορραγιών (προσθιοπίσθιου πωµατισµού) από ανθεκτική 
σιλικόνη µε δύο µπαλονάκια τύπου EPISTAT. 
 
 
 
 
39- 40 
39.  Επίθεµα υδροκολλοειδές  αυτοκόλλητο για έλκη και κατακλίσεις 15*15CM   
       ±2CM 
40. Επίθεµα υδροκολλοειδές  αυτοκόλλητο για έλκη και κατακλίσεις 10*10CM   
       ±2CM 
Aυτοκόλλητα υδροκολλοειδή επιθέµατα κυτταρίνης, για υγρή θεραπεία τραυµάτων µε µικρή  
έως µέτρια ποσότητα εκκρίσεων. 
Να έχουν καλή εφαρµογή και να µην προκαλούν ερεθισµό του δέρµατος. 
Να επιτυγχάνουν σωστή και ταχεία επούλωση των πληγών. 
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Να έχουν καλή εφαρµογή και να µην προκαλούν ερεθισµό του δέρµατος 
Να παρέχουν προστασία του τραύµατος από εξωτερικά µικρόβια και υγρά. 
Να είναι απαλά και εύκαµπτα για τέλεια εφαρµογή. 
Να αφαιρούνται εύκολα χωρίς ερεθισµούς. 
 
41.  Επίθεµα αλγηνικό σε κορδόνι µε άργυρο διαστάσεων 3*44CM ±5CM 
Επιθέµατα αποστειρωµένα αλγηνικά, αντιµικροβιακά µε άργυρο και κυτταρίνη υψηλού g που να 
συνδυάζει µεγάλη απορροφητικότητα, αντιµικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή  
 
42- 43 
42.  Επίθεµα αφρώδες µε ιοντικό άργυρο µε περιµετρικό κολλητικό υλικό  12*12CM  ±2CM 
43. Επίθεµα αφρώδες µε ιοντικό άργυρο µε περιµετρικό κολλητικό υλικό  18*18CM  ±2CM 
Επιθέµατα αποστειρωµένα υδροπολυµερή αφρώδη, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού 
αργύρου. Αυτοκόλλητα µε περιµετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή 
διαβροχής. 
Το απορροφητικό αφρώδες τµήµα του επιθέµατος κατά την απορρόφηση του εξιδρώµατος, να 
εξασφαλίζει τη γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώµατος.  
Η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής 
του επιθέµατος και η καταστροφή των µικροοργανισµών να απορροφούνται ακόµη και εντός του 
επιθέµατος. 
Το επίθεµα να φέρει εξωτερική ηµιπερατή µεµβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να µην 
επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώµατος δια µέσω της µεµβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. 
Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για µεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώµατος. 

 
44.  Επίθεµα µη κολλητικό αφρώδες µε άργυρο  15*15CM ±3CM 
Επίθεµα αφρώδες µη κολλητικό, µε άργυρο ή µαλακή σιλικόνη και άργυρο. 
Με εξωτερική ηµιδιαπερατή µεµβράνη πολυουρεθάνης και ενσωµατωµένο πλέγµα πολυεστέρα και 
αντιµικροβιακό παράγοντα αργύρου χωρίς σουλφαδιαζίδη. 
Για υγρή θεραπεία έλκους µε λοίµωξη ή αυξηµένο κίνδυνο για λοίµωξη . 
Να µην επιτρέπεται η διαρροή εξιδρώµατος στο περιβάλλον 
 
45- 46 
45. Επίθεµα αφρώδες µε ιοντικό άργυρο αυτοκόλλητο και ειδικό σχήµα για την περιοχή του 
ΚΟΚΚΥΓΑ 22*22CM , ±2CM 
46. Επίθεµα αφρώδες µε ιοντικό άργυρο αυτοκόλλητο και ειδικό σχήµα για την περιοχή της 
ΠΤΕΡΝΑΣ 19*20CM , ±2CM 
Επιθέµατα αποστειρωµένα υδροπολυµερή αφρώδη, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού 
αργύρου οµοιογενώς κατανεµηµένου σε όλη τη δοµή του αφρώδους. 
Αυτοκόλλητα µε φυσικό περιµετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή 
διαβροχής. 
Το απορροφητικό αφρώδες τµήµα του επιθέµατος κατά την απορρόφηση του εξιδρώµατος, να 
εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άµεση και συνεχή επαφή µε τα τοιχώµατα του έλκους χωρίς την 
παρεµβολή άλλων στρωµάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του 
εξιδρώµατος.  
Η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής 
του επιθέµατος και η καταστροφή των µικροοργανισµών να απορροφούνται ακόµη και εντός του 
επιθέµατος. 
Το επίθεµα να φέρει εξωτερική ηµιπερατή µεµβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να µην 
επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώµατος δια µέσω της µεµβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. 
Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για µεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώµατος 
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47- 48 
47.  Υδροτριχοειδικό  επίθεµα αυτοκόλλητο 15*15CM , ±5CM 
48. Υδροτριχοειδικό  επίθεµα αυτοκόλλητο 20*20CM , ±5CM 
Επιθέµατα αποστειρωµένα, µε απορροφητικό στρώµα υδροτριχοειδικής απορρόφησης από ίνες 
πολυµερούς και κυτταρίνης, που δεσµεύει το εξίδρωµα, το µετατρέπει σε τζελ αποµακρύνοντας το 
από την επιφάνεια του έλκους ακόµη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλοίφοντας τον κίνδυνο 
διαβροχής του υγιούς δέρµατος.  
Να είναι κατάλληλα για έλκη χαµηλού έως υψηλού εξιδρώµατος 
Με πλέγµα επαφής που να ρυθµίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δηµιουργία τζελ  στην 
επιφάνεια του έλκους 
Να φέρει εξωτερική ηµιπερατή µεµβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να µην επιτρέπει τη 
διαρροή(υγρού) εξιδρώµατος στο περιβάλλον δια µέσω της µεµβράνης.  
Αυτοκόλλητα µε φυσικό απορροφητικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα για την αποφυγή 
διαβροχής. 
 
49. Επίθεµα αφρώδες πολυουρεθάνης αυτοκόλλητο για έλκη και κατακλίσεις 18*18CM ,    
     ±3CM 
Επιθέµατα αποστειρωµένα υδροπολυµερή υπεραπορροφητικά πολλαπλών στρωµάτων. 
Το απορροφητικό αφρώδες τµήµα του επιθέµατος κατά την απορρόφηση του εξιδρώµατος, να 
εξασφαλίζει  τη γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώµατος σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής του. 
Το επίθεµα να φέρει εξωτερική ηµιπερατή µεµβράνη για να έχει υψηλή συγκράτηση που να µην 
επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώµατος δια µέσω της µεµβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης 
και περιµετρικό κολλητικό σιλικόνης. 
 
50. Επίθεµα αυτοκόλλητο κάλυψης τραύµατος αφρώδες πολυουρεθάνης µε  3D δοµή 18*28   
     CM, ±1CM  
Επιθέµατα αποστειρωµένα υδροπολυµερή. 
Το απορροφητικό αφρώδες τµήµα του επιθέµατος κατά την απορρόφηση του εξιδρώµατος, να 
εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άµεση και συνεχή επαφή µε τα τοιχώµατα του έλκους χωρίς την 
παρεµβολή άλλων στρωµάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του 
εξιδρώµατος σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής του. 
Το επίθεµα να φέρει εξωτερική ηµιπερατή µεµβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να µην 
επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώµατος δια µέσω της µεµβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. 
 
51.  Επίθεµα υδροκολλοειδές αυτοκόλλητο για έλκη και κατακλίσεις κόκκυγα τριγωνικό    
       20*20CM ±2CM 
Επίθεµα υδροκολλοειδές αυτοκόλλητο κυτταρίνης, µε περιφερειακή αυτοκόλλητη ζώνη.  
Να είναι αδιάβροχο, και να µην προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος 
Να προστατεύει από µολύνσεις και να προάγει την επούλωση δηµιουργώντας ένα ιδανικό 
περιβάλλον στην επιφάνεια του τραύµατος 
Να έχει καλή εφαρµογή. 
 
52.  Επίθεµα για έλκη, υδροτριχοειδικά, κολλητικά 15*20CM ±2CM 
Αφρώδη επιθέµατα νανοτεχνολογίας µε ολιγοσακχαρίτη µε εξωτερική ηµιδιαπερατή µεµβράνη 
πολυουρεθάνης και ενσωµατωµένο πλέγµα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής για επούλωση 
χρόνιων ελκών. 
 
53.  Επιθέµατα για έλκη αφρώδη αυτοπροσκολλούµενα χωρίς σιλικόνη 
Αφρώδη επιθέµατα αποστειρωµένα υδροπολυµερή .  
Το απορροφητικό αφρώδες τµήµα του επιθέµατος, κατά την απορρόφηση του εξιδρώµατος να 
εξασφαλίζει τη γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώµατος σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής του.  
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Το επίθεµα να φέρει εξωτερική ηµιπερατή µεµβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να µην 
επιτρέπει την διαρροή εξιδρώµατος δια µέσω της µεµβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες 
πίεσης.  
Να αποτρέπει την συγκέντρωση βακτηριδίων. 
Κατάλληλα για έλκη µε βαθιά κοιλότητα, έλκη πιέσεων, έλκη ποδιών, διαβητικά έλκη και 
κατακλίσεις Μη κολλητικά.  
∆ιαστάσεις:  10cm Χ 10cm ±3CM 

                                                                                 
                                                                                                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
 

1. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
3. ΣΤΡΑΒΟ∆ΗΜΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

 
 

 


