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Κύξηνη, ε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

αξηζκό prvt 19513/21-09-2018 γηα Γεκόζηα δηαβνύιεπζε 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηελέξγεηα 

δηαγσληζκνύ Κάησ ησλ Οξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ (CPV 33184100-4)», παξαζέηνπκε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνηείλνπκε λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ δηαγσληζκό, ζην πιαίζην ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο επξύηεηαο ζπκκεηνρήο, ηεο αλάπηπμεο 

αληαγσληζκνύ, ηεο πςειήο πνηόηεηαο πιηθώλ θαη ηεο 

θαιύηεξεο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ησλ αζζελώλ. 1. Πιήξσο 

απνξξνθήζηκν πιέγκα δηπιήο όςεο βξαδείαο 

απνξξόθεζεο (12-18κήλεο), απνηεινύκελν από πιεθηό 

κνλόθισλν P4HB θαη απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή 

κεκβξάλε από πδξνγέιε, ελσκέλα κε απνξξνθήζηκεο ίλεο 

PGA. ζηξνγγπιό δηακέηξνπ 8cm, ζηξνγγπιό δηακέηξνπ 

11cm, ηεηξάγσλν 10cmx10cm, ζηξνγγπιό δηακέηξνπ 

15cm, παξαιιειόγξακκν 7cmx10cm, παξαιιειόγξακκν 

10cmx15cm, παξαιιειόγξακκν 10cmx20cm, 

παξαιιειόγξακκν 15cmx20cm, παξαιιειόγξακκν 

13cmx25cm, παξαιιειόγξακκν 20cmx25cm, 

παξαιιειόγξακκν 25cmx30cm, παξαιιειόγξακκν 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζε

σλ 
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30cmx35cm ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ: Δθηόο αληηζηνίρεζεο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ 

Τγείαο. ΦΠΑ 13% Πξνηείλνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξνδηαγξαθή γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο: • Σν ζπλζεηηθό 

κόζρεπκα από πιεθηό κνλόθισλν P4HB επηηξέπεη ηελ 

άκεζε ελζσκάησζε θαη ηελ δπλαηή απνθαηάζηαζε ηνπ 

θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο όπσο κε έλα απιό ζπλζεηηθό πιέγκα 

θαη ζηαδηαθά απνξξνθάηαη πιήξσο ζε δηάζηεκα ελόο 

έηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ παξακέλεη μέλν ζώκα ζηνπο 

ηζηνύο. • Με ηνλ ηξόπν απηό επηηξέπεηαη ε απνθαηάζηαζε 

θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο ζε αζζελείο πνπ ιόγσ ηζηνξηθνύ ε 

παξεκβνιή ζπλζεηηθνύ πιέγκαηνο ζηνπο ηζηνύο δελ είλαη 

επηζπκεηή. Η απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή κεκβξάλε από 

πδξνγέιε θαιύπηεη πεξηκεηξηθά ην πιέγκα δηαζθαιίδνληαο 

ηε πξνζηαζία από ζπκθύζεηο ζηα άθξα ηνπ. 2. 

Απηνεθπηπζζόκελν εκηαπνξξνθήζηκν πιέγκα δηπιήο όςεο 

δύν πιηθώλ, από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην αξαηήο 

πιέμεο θαη απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή κεκβξάλε από 

πδξνγέιε, ελσκέλα κε απνξξνθήζηκεο ίλεο PGA, κε 

απνξξνθήζηκν δαθηύιην έθπηπζεο θαη ηζέπε ζηεξέσζεο. 

Γηαζηάζεηο: 7,6x7,6cm, 11,4x11,4cm, 8Υ12cm, 11Υ14cm, 

13,8Υ17,8cm, 15,5Υ25,7cm, 19,6Υ24,6cm, 22,1x27,1cm, 

27,4Υ34,9cm. ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ: 55.3.81 – 1.729,00€ 

ΔΜΒΑΛΧΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΓΙΠΛΗ ΟΦΔΧ ΑΠΟ 

100% e-PTFE 1mm ΠΑΥΟΤ 18x24cm ή 55.3.32 – 

2.320,50€ ΔΜΒΑΛΧΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΓΙΠΛΗ 

ΟΦΔΧ ΜΔ ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΠΙΣΡΧΗ ΑΠΟ 

100% e-PTFE 1mm ΠΑΥΟΤ 26x34cm ΦΠΑ 13% 

Πξνηείλνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή γηα ηνπο 

θάησζη ιόγνπο: • Με ηελ ρξήζε εκηαπνξξνθήζηκνπ 

πιέγκαηνο ρακεινύ βάξνπο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

απνθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηώληαο ιηγόηεξν μέλν ζώκα 

ζηνλ νξγαληζκό, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ηζρύο ηεο 

απνθαηάζηαζεο. • Η πδξνγέιε δηαζέηεη αληηζπκθπηηθή 

ηδηόηεηα ε νπνία κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κε εθύγξαλζε 

αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη 

λα θαιύςεη θάζε ζεκείνπ ηνπ πιέγκαηνο πνιππξνππιελίνπ 

γηα παξάδεηγκα πεξηκεηξηθά ζηα άθξα ηνπ ή/ θαη ηνπ 

θαζεισηηθνύ ζηεξέσζεο ζε αληίζεζε κε άιιεο 

αληηζπκθπηηθέο νπζίεο απνθεύγνληαο έηζη ηελ δεκηνπξγία 

ζπκθύζεσλ, ζπξηγγίσλ θαη επηπξόζζεησλ επηπινθώλ ζηνλ 

αζζελώλ από απηέο. • Oη απνξξνθήζηκεο ίλεο PGA 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζπγθξάηεζε ησλ δύν πιηθώλ (κνλόθισλν 

πνιππξνππιέλην θαη αληηζπκθπηηθή κεκβξάλε) θαηά ηελ 

πεξίνδν ελζσκάησζεο ηνπ πιέγκαηνο ζηνπο ηζηνύο, 



παξέρνληαο πξνζηαζία από ηελ δεκηνπξγία ζπκθύζεσλ κε 

ην πιέγκα. • Ο απνξξνθήζηκνο δαθηύιηνο έθπηπζεο 

δηεπθνιύλεη ζηελ εηζαγσγή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο 

από κηζή ηνκή ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά πιέγκαηα 

βνεζώληαο ζηελ ηαρύηεξε αλάξξσζε ηνπ αζζελνύο. 

Σαπηόρξνλα ζπγθξαηεί ην πιέγκα αλνηθηό ζηελ ζέζε ηνπ 

θαη ζε ζπλδπαζκό ηελ ηζέπε ζηεξέσζεο απινπνηεί ηελ 

θαζήισζε κεηώλνληαο ηνλ ρεηξνπξγηθό ρξόλν. • ύκθσλα 

κε κειέηεο ην πιηθό θαηαζθεπήο κνλόθισλν 

πνιππξνππιέλην έρεη απνδερζεί αλώηεξν άιισλ 

ζπλζεηηθώλ πιηθώλ θαζώο αληηζηέθεηαη ζηελ επηκόιπλζε, 

επηηξέπεη ηαρεία ηλνβιάζηεζε θαη ελζσκαηώλεηαη πιήξσο 

δηαζθαιίδνληαο θαιύηεξν κεηεγρεηξεηηθό απνηέιεζκα γηα 

ηνλ αζζελή ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε δύλακε ηεο 

απνθαηάζηαζεο. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή θαη δπλαηή 

απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελή ζπληειώληαο ζηελ κείσζε ησλ 

ππνηξνπώλ ή επηπινθώλ. Καη’ επέθηαζε ην λνζνθνκείν 

απνθεύγεη ην επηπιένλ θόζηνο από πηζαλή παξαηεηακέλε 

λνζειεία, επαλεπέκβαζε, ρξήζε επηπξόζζεησλ θαξκάθσλ 

θηι. 3. Απηνεθπηπζζόκελν εκη-απνξξνθήζηκν πιέγκα 

δηπιήο όςεο δύν πιηθώλ, από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην 

αξαηήο πιέμεο θαη απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή 

κεκβξάλε από πδξνγέιε ελσκέλα από απνξξνθήζηκεο ίλεο 

PGA, κε δαθηύιην έθπηπζεο, ηζέπε θαη ηκάληεο 

θαζήισζεο, γηα απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο θαη 

επηγαζηξηθήο θήιεο. Γηαζηάζεηο 4,3Υ4,3cm, 6,4Υ6,4cm, 

8Υ8cm ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ: 47.1.7- 660.25€ ΠΛΔΓΜΑ 

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΙ 90MM. ΦΠΑ 13% 

Πξνηείλνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή γηα ηνπο 

θάησζη ιόγνπο: • Με ηελ ρξήζε εκηαπνξξνθήζηκνπ 

πιέγκαηνο ρακεινύ βάξνπο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

απνθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηώληαο ιηγόηεξν μέλν ζώκα 

ζηνλ νξγαληζκό, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ηζρύο ηεο 

απνθαηάζηαζεο. • Η πδξνγέιε δηαζέηεη αληηζπκθπηηθή 

ηδηόηεηα ε νπνία κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κε εθύγξαλζε 

αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη 

λα θαιύςεη θάζε ζεκείνπ ηνπ πιέγκαηνο πνιππξνππιελίνπ 

γηα παξάδεηγκα πεξηκεηξηθά ζηα άθξα ηνπ ή/ θαη ηνπ 

θαζεισηηθνύ κέζν ζηεξέσζεο ζε αληίζεζε κε άιιεο 

αληηζπκθπηηθέο νπζίεο, απνθεύγνληαο έηζη ηελ δεκηνπξγία 

ζπκθύζεσλ, ζπξηγγίσλ θαη επηπξόζζεησλ επηπινθώλ ζηνλ 

αζζελώλ από απηέο. • Οη απνξξνθήζηκεο ίλεο PGA 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζπγθξάηεζε ησλ δύν πιηθώλ (κνλόθισλν 

πνιππξνππιέλην θαη αληηζπκθπηηθή κεκβξάλε) θαηά ηελ 

πεξίνδν ελζσκάησζεο ηνπ πιέγκαηνο ζηνπο ηζηνύο, 

παξέρνληαο πξνζηαζία από ηελ δεκηνπξγία ζπκθύζεσλ κε 



ην πιέγκα. • Ο δαθηύιηνο έθπηπζεο δηεπθνιύλεη ζηελ 

εηζαγσγή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο από κηζή ηνκή ζε 

ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά πιέγκαηα βνεζώληαο ζηελ 

ηαρύηεξε αλάξξσζε ηνπ αζζελνύο. Σαπηόρξνλα ζπγθξαηεί 

ην πιέγκα αλνηθηό ζηελ ζέζε ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ηκάλησλ θαη ηεο ηζέπεο ζηεξέσζεο απινπνηεί 

ηελ θαζήισζε ηνπ κεηώλνληαο ηνλ ρεηξνπξγηθό ρξόλν. • 

ύκθσλα κε κειέηεο ην πιηθό θαηαζθεπήο κνλόθισλν 

πνιππξνππιέλην έρεη απνδερζεί αλώηεξν άιισλ 

ζπλζεηηθώλ πιηθώλ θαζώο αληηζηέθεηαη ζηελ επηκόιπλζε, 

επηηξέπεη ηαρεία ηλνβιάζηεζε θαη ελζσκαηώλεηαη πιήξσο 

δηαζθαιίδνληαο θαιύηεξν κεηεγρεηξεηηθό απνηέιεζκα γηα 

ηνλ αζζελή ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε δύλακε ηεο 

απνθαηάζηαζεο. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή θαη δπλαηή 

απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελή ζπληειώληαο ζηελ κείσζε ησλ 

ππνηξνπώλ ή επηπινθώλ. Καη’ επέθηαζε ην λνζνθνκείν 

απνθεύγεη ην επηπιένλ θόζηνο από πηζαλή παξαηεηακέλε 

λνζειεία, επαλεπέκβαζε, ρξήζε επηπξόζζεησλ θαξκάθσλ 

θηι. 4. εη βνπβσληθνύ θώλνπ από κνλόθισλν 

πνιππξνππιέλην, κε μερσξηζηό ηξηζδηάζηαην 

πξνζρεκαηηζκέλν θώλν ππθλήο πιέμεο θαη 

πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα κε νπή δηάζηαζεο 4,5x10cm. Ο 

θώλνο λα δηαζέηεη εμσηεξηθό πεξίβιεκα κε πηπρώζεηο θαη 

πνιιαπιά αθαηξνύκελα εζσηεξηθά πέηαια ή θώλνπο. Σν 

ζεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηερληθή MILLICAN. ε 

δηαζηάζεηο θώλνπ: S, M, L, XL ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΜΔ 

ΚΧΓΙΚΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ΣΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ: 47.1.66- 106,00€ 

ΤΣΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΗΛΗ ΑΠΌ 

ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΙΟ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΌ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΟ ΠΛΔΓΜΑ ΚΑΙ 

ΚΧΝΟ ΓΙΣ. EL-L-M-S ΦΠΑ 13% Πξνηείλνπκε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο: • Ο 

ηξηζδηάζηαηνο θώλνο επηηξέπεη ζηνλ ρεηξνπξγό λα 

εθαξκόζεη ηε λέα πξσηνπνξηαθή ηερληθή θώλνπ Millican 

δειαδή ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ θώλνπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ππόζηξσκα, ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

πξνπεξηηνλατθό ρώξν έηζη ώζηε λα θάζεηαη ηελησκέλν 

έλαληη ηνπ νπίζζηνπ ηνηρώκαηνο ηεο εγθάξζηαο πεξηηνλίαο 

θαη δηαηεξείηαη ζηελ ζέζε ηνπ κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ελδνθνηιηαθήο πίεζεο. • Οη εηδηθέο εμσηεξηθέο πηπρώζεηο 

ηνπ πξνζρεκαηηζκέλνπ ηξηζδηάζηαηνπ θώλνπ επηηξέπνπλ 

λα θαιύπηεη νκνηόκνξθα ράζκαηα δηαθόξσλ κεγεζώλ θαη 

ζρεκάησλ. • ύκθσλα κε κειέηεο ην πιηθό θαηαζθεπήο 

κνλόθισλν πνιππξνππιέλην έρεη απνδερζεί αλώηεξν 

άιισλ ζπλζεηηθώλ πιηθώλ θαζώο αληηζηέθεηαη ζηελ 

επηκόιπλζε, επηηξέπεη ηαρεία ηλνβιάζηεζε θαη 

ελζσκαηώλεηαη πιήξσο δηαζθαιίδνληαο θαιύηεξν 



κεηεγρεηξεηηθό απνηέιεζκα γηα ηνλ αζζελή ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε δύλακε ηεο απνθαηάζηαζεο. • Ο ζρεδηαζκόο 

θαηαζθεπήο ηνπ κε πνιιαπιά εζσηεξηθά πέηαια κε 

δπλαηόηεηα αθαίξεζεο επηηξέπεη ζηνλ ρεηξνπξγό ηελ 

δηακόξθσζε ηνπ ζσζηνύ κεγέζνπο ζύκθσλα κε ηελ 

αλαηνκία ηνπ αζζελή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο 

ελώ παξάιιεια ην πιέγκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηελ 

αλαηνκία ηεο πεξηνρήο ρσξίο ηάζε βνεζώληαο ζηελ κείσζε 

ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ θαη ηελ ηαρύηεξε αλάξξσζε 

ηνπ αζζελνύο. 5. ύζηεκα Καζήισζεο Πιέγκαηνο κήθνπο 

37cm, δηακέηξνπ 5mm, κε 15 ή 30 αηξαπκαηηθά κε 

απνξξνθήζηκα θιηπ από αλνμείδσην ρεηξνπξγηθό αηζάιη, 

κε ειηθνεηδή κνξθή, κε επηθαιπκκέλν άθξν (PEEK) γηα 

ηελ απνθπγή ησλ ζπκθύζεσλ θαη κε έλδεημε κεηξεηή ησλ 

θαηαλαισζέλησλ θιηπ. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

αθαίξεζεο ηνπ θιηπ από ηνπο ηζηνύο. ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ 

ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ΣΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ: 55.7.62 300,00€ 

Δξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο ζε ιαπαξνζθνπηθή 

απνθαηάζηαζε θήιεο δηακέηξνπ 5mm κε clip ηηηαλίνπ 

ειηθνεηδνύο ζρήκαηνο. ΦΠΑ 13% Πξνηείλνπκε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο: • Με 

ηελ ρξήζε ησλ ειηθνεηδή θιηπ πνπ δηαζέηνπλ ιεία θεθαιή 

κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ, ν ρεηξνπξγόο κπνξεί λα 

θαζειώζεη επηηπρώο θαη κε αζθάιεηα θάζε ηύπν πιέγκαηνο 

(εκηαπνξξνθήζηκν, αξαηήο θαη ππθλήο πιέμεο) κεηώλνληαο 

ην ελδερόκελν ζρεηηθώλ επηπινθώλ. • Δηδηθόηεξα, ην 

αηξαπκαηηθό θιηπ κε ειηθνεηδή κνξθή επηηξέπεη ηελ ήπηα 

εηζαγσγή ζηνπο ηζηνύο ρσξίο λα ηνπο ζπκπηέδεη κε 

απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα κεηεγρεηξεηηθνύ 

θαη ρξόληνπ πόλνπ. • Με ηελ ρξήζε ησλ θιηπ ζε κνξθή 

βίδαο πνπ δηαζέηνπλ ιεία θεθαιή κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ, 

ν ρεηξνπξγόο κπνξεί λα θαζειώζεη επηηπρώο θαη κε 

αζθάιεηα θάζε ηύπν πιέγκαηνο (εκηαπνξξνθήζηκν, αξαηήο 

θαη ππθλήο πιέμεο) κεηώλνληαο ην ελδερόκελν ζρεηηθώλ 

επηπινθώλ. • Δηδηθόηεξα, ην αηξαπκαηηθό θιηπ ζε κνξθή 

δηάηξεηεο βίδαο επηηξέπεη ηελ ήπηα εηζαγσγή ζηνπο ηζηνύο 

ρσξίο λα ηνπο ζπκπηέδεη κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε 

πηζαλόηεηα κεηεγρεηξεηηθνύ θαη ρξόληνπ πόλνπ. • 

Σαπηόρξνλα ε θεθαιή κεγάιεο δηακέηξνπ (ζρεδηαζκόο ζε 

κνξθή βίδαο) εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη δπλαηή 

ζπγθξάηεζε ηνπ πιέγκαηνο ζηνπο ηζηνύο θαηά ην πξώην 

θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ελζσκάησζεο, ελώ ε ιεία 

επηθάλεηα ηεο, ιόγσ ηεο επηθάιπςεο ηεο θεθαιήο από 

polyetheretherketone (PEEK), απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία 

ησλ ζπκθύζεσλ κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα 

κεηεγρεηξεηηθνύ θαη ρξόληνπ πόλνπ γηα ηνλ αζζελή ή/θαη 

άιισλ επηπξόζζεησλ επηπινθώλ • Η κεγάιε θεθαιή 

επηηξέπεη ηελ εύθνιε αθαίξεζε ηνπ θιηπ από ηνπο ηζηνύο 



κε ρξήζε ηεο ίδηαο ζπζθεπήο παξέρνληαο αζθάιεηα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. • (δηάηξεην ζην θέληξν). • 

Σέινο ε έλδεημε ησλ θαηαλαισζέλησλ θιηπο δηεπθνιύλεη 

ηνλ ρεηξνύξγν ώζηε λα γλσξίδεη ηνλ αθξηβή αξηζκό θιηπ 

πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ γηα λα νινθιεξώζεη ηελ 

θαζήισζε ηνπ πιέγκαηνο. Καη’ επέθηαζε ην λνζνθνκείν 

απνθεύγεη ην επηπιένλ θόζηνο από πηζαλή παξαηεηακέλε 

λνζειεία, επαλεπέκβαζε, ρξήζε επηπξόζζεησλ θαξκάθσλ 

θηι. 6. Απνξξνθήζηκν ιαπαξνζθνπηθό ζύζηεκα 

θαζήισζεο πιέγκαηνο δηακέηξνπ 5mm, κήθνπο 36cm, κε 

15 ή 30 απνξξνθήζηκα αηξαπκαηηθά θιηπο ζε κνξθή 

δηάηξεηεο βίδαο γηα θαιύηεξε ζηήξημε κέζσ ηλνβιάζηεζεο 

θαη κε έλδεημε κεηξεηή ησλ θαηαλαισζέλησλ θιηπο. 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ: Δθηόο αληηζηνίρεζεο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ 

Τγείαο. ΦΠΑ 13% Πξνηείλνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξνδηαγξαθή γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο: • Σν απνξξνθήζηκν 

αηξαπκαηηθό θιηπ ζε κνξθή βίδαο επηηξέπεη ηελ ήπηα 

εηζαγσγή ζηνπο ηζηνύο ρσξίο λα ηνπο ζπκπηέδεη κε 

απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα κεηεγρεηξεηηθνύ 

θαη ρξόληνπ πόλνπ. • Σαπηόρξνλα ε θεθαιή κεγάιεο 

δηακέηξνπ (ζρεδηαζκόο ζε κνξθή βίδαο) εμαζθαιίδεη ηελ 

αζθαιή θαη δπλαηή ζπγθξάηεζε ηνπ πιέγκαηνο ζηνπο 

ηζηνύο θαηά ην πξώην θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 

ελζσκάησζεο, ελώ ε ιεία επηθάλεηα ηεο δελ επλνεί ηελ 

πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο ζπκθύζεσλ κε απνηέιεζκα λα 

κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα κεηεγρεηξεηηθνύ θαη ρξόληνπ 

πόλνπ γηα ηνλ αζζελή ή/θαη άιισλ επηπξόζζεησλ 

επηπινθώλ • Η δύλακε ζπγθξάηεζεο απμάλεηαη ζπλερώο 

θαζώο ν λένο ηζηόο δεκηνπξγείηαη γύξσ θαη κέζα από ην 

θιηπ (δηάηξεην ζην θέληξν). • Σν κεγάιν κήθνο ησλ θιηπ 

παξέρεη θαιύηεξε ζηήξημε ζηνλ ηζηό θαη απνθπγή 

κεηαλάζηεπζεο ηνπ πιέγκαηνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

επαλεπέκβαζε ηνπ αζζελνύο. • Σέινο ε έλδεημε ησλ 

θαηαλαισζέλησλ θιηπο δηεπθνιύλεη ηνλ ρεηξνύξγν ώζηε λα 

γλσξίδεη ηνλ αθξηβή αξηζκό θιηπ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή 

ηνπ γηα λα νινθιεξώζεη ηελ θαζήισζε ηνπ πιέγκαηνο. 

Καη’ επέθηαζε ην λνζνθνκείν απνθεύγεη ην επηπιένλ 

θόζηνο από πηζαλή παξαηεηακέλε λνζειεία, 

επαλεπέκβαζε, ρξήζε επηπξόζζεησλ θαξκάθσλ θηι. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ρξεηαζηείηε. Με εθηίκεζε, Γηα 

ηελ Bard Διιάο Α.Δ. Δπγέληνο Αξγύξεο Γηεπζπληήο 

Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ  
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ΠΡΟ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΘΔΜΑ: ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΧΝ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ (CPV 

33184100-4)» Αμηόηηκνη θύξηνη, ε ζπλέρεηα ηεο 

Πξόζθιεζήο ζαο κε αξ. πξση. 19513/21-09-2018 γηα ηελ 

ππνβνιή ζρνιίσλ-παξαηεξήζεσλ-απόςεσλ ζηε Γεκόζηα 

δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ Κάησ ησλ Οξίσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ (CPV 33184100-4)», 

έρνπκε λα δειώζνπκε ηα εμήο: ύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 

VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή νξίδεηαη σο «ε 

πξνδηαγξαθή πνπ πεξηέρεηαη ζε έγγξαθν ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ελόο 

πξντόληνο … όπσο … ε αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ηεο 

θαηαιιειόηεηαο, ηεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο, ηεο αζθάιεηαο 

ή ησλ δηαζηάζεώλ ηνπ» θαζώο θαη, όπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν 2955/2001, πνπ επηζεκαίλεη 

όηη γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε όηη επεξεάδνπλ ηε 

δπλαηόηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζε ηνπ». 

πλεπώο, ζαο παξαζέηνπκε αθνινύζσο ηηο παξαηεξήζεηο 

καο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ αλαιπηηθά. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ (CPV 33184100-4)» 

Πξνηείλνπκε όπσο ηξνπνπνηεζνύλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηνπο παξαθάησ α/α σο εμήο: Α/Α 5. 

(YYMOX226) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – 27cm Υ 38cm 

- ΟΒΑΛ Πιέγκα δηπιήο όςεσο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

αλνηθηήο ή ιαπαξνζθνπηθήο θνηιηνθήιεο. Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από κνλόθισλν πνιπεζηέξα θαη 

αληηζπκθεηηθή κεκβξάλε κείγκαηνο ρνίξεηνπ θνιιαγόλνπ 



θαη γιπθεξόιεο. Γηάζηαζε: 27cm X 38cm (±5%) νβάι 

ζρήκαηνο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. 

Α/Α 6. (YYMOX253) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΔΝΓΟΠΔΡΙΣΟΝΑΙΚΑ 

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – 10cm Υ 15cm - 3D Πιέγκα δηπιήο 

όςεσο, ηξηζδηάζηαην, γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλνηθηήο 

θνηιηνθήιεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιύθισλν 

πνιπεζηέξα κε πιέμε ηύπνπ Υ θαη πδξόθηιν 

αληηζπκθεηηθό θηικ κείγκαηνο θνιιαγόλνπ θαη 

γιπθεξόιεο. Να δηαζέηεη εηδηθή πεξηκεηξηθή ζήθε 

θαζήισζεο θαη ειέγρνπ ζην άλσ κέξνο (ηνηρσκαηηθό). 

Γηάζηαζε: 10cm Υ 15cm (±5%) παξαιιειόγξακκνπ 

ζρήκαηνο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. 

Α/Α 7. (YYMOX254) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΔΝΓΟΠΔΡΙΣΟΝΑΙΚΑ 

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – 15cm Υ 20cm - 3D Πιέγκα δηπιήο 

όςεσο, ηξηζδηάζηαην, γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλνηθηήο 

θνηιηνθήιεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιύθισλν 

πνιπεζηέξα κε πιέμε ηύπνπ Υ θαη πδξόθηιν 

αληηζπκθεηηθό θηικ κείγκαηνο θνιιαγόλνπ θαη 

γιπθεξόιεο. Να δηαζέηεη εηδηθή πεξηκεηξηθή ζήθε 

θαζήισζεο θαη ειέγρνπ ζην άλσ κέξνο (ηνηρσκαηηθό). 

Γηάζηαζε: 15cm Υ 20cm (±5%) παξαιιειόγξακκνπ 

ζρήκαηνο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. 

Α/Α 8. (YYMOX255) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΔΝΓΟΠΔΡΙΣΟΝΑΙΚΑ 

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – 20cm Υ 30cm - 3D Πιέγκα δηπιήο 

όςεσο, ηξηζδηάζηαην, γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλνηθηήο 

θνηιηνθήιεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιύθισλν 

πνιπεζηέξα κε πιέμε ηύπνπ Υ θαη πδξόθηιν 

αληηζπκθεηηθό θηικ κείγκαηνο θνιιαγόλνπ θαη 

γιπθεξόιεο. Να δηαζέηεη εηδηθή πεξηκεηξηθή ζήθε 

θαζήισζεο θαη ειέγρνπ ζην άλσ κέξνο (ηνηρσκαηηθό). 

Γηάζηαζε: 20cm Υ 30cm (±5%) παξαιιειόγξακκνπ 

ζρήκαηνο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. 

Α/Α 9. (YYMOX245) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΠΟΛYEΣΔΡΑ 

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – 9cm Πιέγκα δηπιήο όςεσο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε αλνηθηήο ή ιαπαξνζθνπηθήο νκθαινθήιεο 

ή επηγαζηξηθήο θήιεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

πνιύθισλν πνιπεζηέξα κε πιέμε ηύπνπ Υ θαη πδξόθηιν 

αληηζπκθεηηθό θηικ κείγκαηνο θνιιαγόλνπ θαη 

γιπθεξόιεο. Γηάζηαζε: 9cm (±5%) ζηξνγγπιό. Να είλαη 

θαηάιιειν γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. Α/Α 10. 

(ΤΤΜΟΥ231) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΙΟΤ 

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – 15cm Υ 20cm Πιέγκα δηπιήο όςεσο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλνηθηήο ή ιαπαξνζθνπηθήο 

θνηιηνθήιεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κνλόθισλν 



πνιππξνππιέλην θαη πδξόθηιν αληηζπκθεηηθό θηικ 

κείγκαηνο θνιιαγόλνπ, γιπθεξόιεο θαη 

πνιπαηζπιελνγιπθόιεο. Γηάζηαζε: 15cm Υ 20cm (±5%) 

παξαιιειόγξακκνπ ζρήκαηνο. Να είλαη θαηάιιειν γηα 

ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. Α/Α 11. (ΤΤΜΟΥ251) 

ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ 

ΠΟΛΤΔΣΔΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ 6.6cm ΜΔ ΠΣΔΡΤΓΙΑ Πιέγκα δηπιήο 

όςεσο γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλνηθηήο νκθαινθήιεο ή 

επηγαζηξηθήο θήιεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

κνλόθισλν πνιπεζηέξα θαη αληηζπκθπηηθή κεκβξάλε 

κείγκαηνο θνιιαγόλνπ θαη γιπθεξόιεο. Να δηαζέηεη 

ηέζζεξα (4) άθξα ζηεξέσζεο, δύν (2) ιαβέο κε ξάκκαηα 

θαη βνεζεηηθό δαθηύιην έθπηπμεο από PGLA. Γηάζηαζε: 

6.6cm (±5%) ζηξνγγπιό. Να είλαη θαηάιιειν γηα 

ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. Α/Α 12. (ΤΤΜΟΥ252) 

ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ 

ΠΟΛΤΔΣΔΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ 8.6cm ΜΔ ΠΣΔΡΤΓΙΑ Πιέγκα δηπιήο 

όςεσο γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλνηθηήο νκθαινθήιεο ή 

επηγαζηξηθήο θήιεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

κνλόθισλν πνιπεζηέξα θαη αληηζπκθπηηθή κεκβξάλε 

κείγκαηνο θνιιαγόλνπ θαη γιπθεξόιεο. Να δηαζέηεη 

ηέζζεξα (4) άθξα ζηεξέσζεο, δύν (2) ιαβέο κε ξάκκαηα 

θαη βνεζεηηθό δαθηύιην έθπηπμεο από PGLA. Γηάζηαζε: 

8.6cm (±5%) ζηξνγγπιό. Να είλαη θαηάιιειν γηα 

ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. Α/Α 19. (ΤΤΜΟΤ006) 

ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ-ΠΛΔΓΜΑ ΠΡΟΠΣ. ΠΡΟΘΙΟΤ 

ΚΟΛΠΙΚΟΤ ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

από πνιππξνππιέλην Να πξνζθέξεη ζηήξημε ζε 4 ζηαζεξά 

ζεκεία ηεο ππέινπ Να έρεη βάξνο απαξαίηεηα < 21 gr ζε 

όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πιέγκαηνο. Να είλαη 

πξνζρεδηαζκέλα εξγνζηαζηαθά Να ζπλνδεύεηαη από: α. 

Ράκκαηα θαζήισζεο κε απνξξνθήζηκα β. Πηζηόιη 

θαζήισζεο ξακκάησλ κε εύθακπην άθξν γηα αζθαιέζηεξε 

ζηόρεπζε ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο. εκεηώλεηαη όηη: ε 

πεξίπησζε πξνζθνξάο είδνπο γηα ην νπνίν δελ έρεη ππάξμεη 

εκπεηξία ηνπνζέηεζεο ηνπο από ηνπο ρεηξνπξγνύο ηεο 

Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο, ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία 

ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Α/Α 20. 

(ΤΤΜΟΤ008) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ-ΠΛΔΓΜΑ 

ΠΡΟΠΣ.ΟΠΙΘΙΟΤ ΚΟΛΠΙΚΟΤ ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ Να 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιππξνππιέλην Να πξνζθέξεη 

ζηήξημε ζε 2 ζηαζεξά ζεκεία ηεο ππέινπ Να έρεη βάξνο 

απαξαίηεηα < 21 gr ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πιέγκαηνο. 

Να είλαη πξνζρεδηαζκέλα εξγνζηαζηαθά Να ζπλνδεύεηαη 

από: α. Ράκκαηα θαζήισζεο κε απνξξνθήζηκα β. Πηζηόιη 

θαζήισζεο ξακκάησλ κε εύθακπην άθξν γηα αζθαιέζηεξε 

ζηόρεπζε ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο. εκεηώλεηαη όηη: ε 



πεξίπησζε πξνζθνξάο είδνπο γηα ην νπνίν δελ έρεη ππάξμεη 

εκπεηξία ηνπνζέηεζεο ηνπο από ηνπο ρεηξνπξγνύο ηεο 

Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο, ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία 

ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο Α/Α 21. 

(ΤΤΜΟΤ009) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ-ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΣΗΡΙΞΗ ΟΤΡΗΘΡΑ Σν πιέγκα λα απνηειείηαη από 

κνλόθισλν πνιππξνππιέλην ρακειήο ειαζηηθόηεηαο κε 

ιεηαζκέλεο άθξεο θαη κε πξνζπέιαζε εθ ησλ έζσ. Να είλαη 

κνλήο ηνκήο. Καηά κήθνο ηνπ πιέγκαηνο λα ππάξρεη 

βηναπνξξνθήζηκν ξάκκα, πνπ λα πξνζθέξεη ηελ επηπιένλ 

δπλαηόηεηα δηεγρεηξεηηθήο κηθξνκεηξηθήο ξύζκηζεο ηεο 

ηάζεο (πέξαλ ηεο θιαζζηθήο). Η ηαηλία λα πεξηέρεη ελα 

ζηαηηθό ζεκείν ζηήξημεο θαη έλα δπλακηθό ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε θαζσο θαη ε 

απνθπγή κεηαλάζηεπζεο ηεο ηαηλίαο ηελ πεξηόδν 

άλαπηπμεο ηνπ ηζηνύ. εκεηώλεηαη όηη: ε πεξίπησζε 

πξνζθνξάο είδνπο γηα ην νπνίν δελ έρεη ππάξμεη εκπεηξία 

ηνπνζέηεζεο ηνπο από ηνπο ρεηξνπξγνύο ηεο 

Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο, ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία 

ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο Α/Α 22. 

(ΤΤΜΟΤ005) ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ-ΚΟΛΠΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ 

Σαηλία απνθαηάζηαζεο ηεο γπλαηθείαο αθξάηεηαο νύξσλ 

κνλήο ηνκήο από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην ρακειήο 

ειαζηηθόηεηαο 7,5% πεξίπνπ, κε ιεηαζκέλεο άθξεο θαη 

κήθνπο 7,75cm κε πξνζπέιαζε εθ ησλ έζσ. Η ηαηλία λα 

πεξηέρεη έλα ζηαηηθό ζεκείν ζηεξέσζεο θαη έλα δπλακηθό 

έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε θαζώο 

θαη ε απνθπγή κεηαλάζηεπζεο ηεο ηαηλίαο ηελ πεξίνδν 

αλάπηπμεο ηζηνύ. ε απνζηεηξσκέλν αηνκηθό ζεη κε δύν 

εηδηθνύο εξγνλνκηθνύο εηζαγσγείο. Παξακέλνπκε ζηε 

δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, 

Γηα ηελ Αλαζηάζηνο Μαπξνγέλεο Α.Δ. Νίθνο θνύξαο 

Γ/ληήο Πσιήζεσλ Ν. Διιάδνο  

 

Όλνκα 
VISTA 

NOVUS 

ΙΑΣΡΙΚΑ 

ΔΙΓΗ 

Μ.ΔΠΔ  

Email 
info@vistanovus.gr  

Άξζξν ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

"ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ"  

Ηκ/λία 
28/09/2018 

Κύξηνη, Πξνο ελεκέξσζε ζαο , πξνηείλνπκε λα εληάμεηε 

ζηηο δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζαο γηα όινπο ηνπο ηύπνπο 

ησλ κνζρεπκάησλ (πιεγκάησλ) ηα παξαθάησ : • Με 

αληηκηθξνβηαθή επίζηξσζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ 

εκθάληζε κεηεγρεηξεηηθώλ κνιύλζεσλ • Γηπιήο όςεσο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ειιεηκκάησλ θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο 

ελδνπεξηηνλατθήο ηνπνζέηεζεο • Από 100% e-PTFE 

(δηεζηαικέλν πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην) • Η κηα πιεπξά 

δηαζέηεη καθξνπόξνπο θαη επηηξέπεη ηελ ηαρεία αλάπηπμε 



ηζηώλ κε πιήξε ελζσκάησζε ζηνλ νξγαληζκό θαη ε άιιε 

όςε είλαη ιεία ρσξίο πόξνπο ώζηε λα απνηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία ζπκθύζεσλ κε ηα δσηηθά όξγαλα. Γηαηίζεληαη 

γηα ρξήζε ζε θνηιηαθά ή ζσξαθηθά πεξηζηαηηθά ζηηο 

δηαζηάζεηο : 10X15 15X19 20X30 26X34 8X12 7.5X10  

 

Όλνκα 
Γεώργιος 

Καραλής 

Email 
surgilife@surgilife.gr 

Άξζξν Γημόζια 

διαβούλεσζη ηων 

ηετνικών 

προδιαγραθών για 

ηην διενέργεια 

διαγωνιζμού Κάηω 

ηων Ορίων για ηην 

προμήθεια 

«ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ 

(CPV 33184100-4) 

Ηκ/λία 
04/10/2018 

Αμηόηηκνη Κύξηνη-εο, Παξαθαινύκε δερηείηε ηηο πξνηάζεηο 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο καο επί ησλ σο άλσ πξνδηαγξαθώλ. 

Α/Α: 6,7,8,9 Οη όξνη «ηξηζδηάζηαην» θαη «πνιπεζηέξαο θαη 

απνξξνθήζηκν αληηζπκθεηηθό πιηθό» θσηνγξαθίδνπλ ην 

πξντόλ κίαο θαη κνλαδηθήο εηαηξίαο θαη θαζηζηνύλ αδύλαηε 

ηελ ζπκκεηνρή ζε όιεο ηηο εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ 

εκηαπνξξνθήζηκα πιέγκαηα θνηιηνθήιεο. Απαηηείηαη 

ινηπόλ ε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο κε ηελ απαινηθή 

ηνπ όξνπ «ηξηζδηάζηαην» θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ 

«πνιπζηέξαο» κε ηνλ όξν «πνιπεζηέξαο ή 

πνιππξνππιέλην». Σνλίδεηαη όηη ηόζν ν πνιπεζηέξαο, όζν 

θαη ην πνιππξνππιέλην είλαη πιηθά θαηάιιεια γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζπλδεηηθνύ ηζηνύ ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηαθνξνπνηείηαη ε ρεηξνπξγηθή ηερληθή. Με εθηίκεζε γηα 

ηελ Surgilife Δ.Π.Δ. Γεώξγηνο Καξαιήο Γηαρεηξηζηήο 

Surgilife Δ.Π.Δ  

 

Όλνκα 
MEDI-

SUP 

A.E. 

Email 
athens@medisup.gr 

Άξζξν 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

«ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ» 

Ηκ/λία 
04/10/2018 

Αζήλα, 04/10/2018 Πξνο Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ Τπεύζπλνο : Μ. Κνπηζηιηέξε Σειέθσλν : 

213-2079764 Fax : 210 4516237 e-mail: 

diavouleusi_metaxa@yahoo.com ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ» Δπσλπκία 

Δπηρείξεζεο ή Φπζηθνύ Πξνζώπνπ MESI-SUP A.E. 

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε Μεηακνξθώζεσο 19, 15354 

Γιπθά Νεξά Τπεύζπλνο ύληαμεο Νηθήηαο Γεκέαο 



Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο Νηθήηαο Γεκέαο Σειέθσλν 210 

6000661 Φαμ 210 6003108 Email athens@medisup.gr Η 

εηαηξεία καο πξνηείλεη λα πξνζηεζνύλ νη εμήο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο: 4. (YYMOX008) ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡ.ΠΟΛΤΠΡ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ Γ.Ο 

15CMΥ20CM Πιέγκα δηπιήο όςεο κε δαθηύιην Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από πνιππξνππιέλην θαη 

βηναπνξξνθήζηκν πιηθό. Γηαζηάζεηο 15CMΥ20CM (±5%). 

Να είλαη θαηάιιεια γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. 

Πξνηείλνπκε: Σα πιέγκαηα γηα ελδνπεξηηνλατθή 

ηνπνζέηεζε δηπιήο όςεο δύλαηαη λα είλαη: - Η κία όςε: 

πνιππξνππιέλην ή πνιπεζηέξαο. - Η άιιε όςε: Χ3 ιηπαξά 

ή ζηιηθόλε ή άιιν αληηζπκθπηηθό πιηθό. - Οη δηαζηάζεηο 

ησλ πιεγκάησλ λα δύλαηαη λα είλαη ζε δηαζηάζεηο ± 1εθ. Η 

δηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο είλαη ιίαλ εμεηδηθεπκέλε θαη 

πξνηείλνπκε λα αληηθαηαζηαζεί. 7. (YYMOX254) ΜΟΥ.-

ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΗΜΙΑΠ.ΔΝΓΟΠΔΡΙΣΟΝΑΙΚΑ 

ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ-15CMΥ20CM- 3D Πιέγκα ηξηζδηάζηαην 

3D. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιπεζηέξα θαη 

απνξξνθήζηκν αληηζπκθεηηθό πιηθό. Να δηαζέηεη 

επηπξόζζεηε ζήθε πιέγκαηνο , πνπ λα ιεηηνπξγεί ζαλ δώλε 

θαζήισζεο. Γηαζηάζεηο 15CMΥ20CM (±5%). Να είλαη 

θαηάιιεια γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. Πξνηείλνπκε: Να 

δηαζέηεη κνξηαθό βάξνο πξηλ ηελ απνξξόθεζε 60~90gr/m² 

θαη 25~30 gr/m² κεηά ηελ απνξξόθεζε, θαη πάρνπο 

0,45~0,55mm Να απνξξνθάηαη ζε 90-110 εκέξεο κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο θαη παξακέλεη κόλν ην ηκήκα 

ηνπ πιέγκαηνο ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

πνιππξνππιέλην, κε κνξηαθό βάξνο παξακέλνληνο πιηθνύ 

25~30 gr/m.Να έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε αλνηθηέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ζε ιαπαξνηνκή ή 

ιαπαξνζθνπηθά. 8. (YYMOX255) ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠ.ΔΝΓΟΠΔΡΙΣΟΝΑΙΚΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ-

20CMΥ30CM- 3D Πιέγκα ηξηζδηάζηαην 3D. Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από πνιπεζηέξα θαη απνξξνθήζηκν 

αληηζπκθεηηθό πιηθό. Να δηαζέηεη επηπξόζζεηε ζήθε 

πιέγκαηνο , πνπ λα ιεηηνπξγεί ζαλ δώλε θαζήισζεο. 

Γηαζηάζεηο 20CMΥ30CM (±5%). Να είλαη θαηάιιεια γηα 

ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. Πξνηείλνπκε: Να δηαζέηεη 

κνξηαθό βάξνο πξηλ ηελ απνξξόθεζε 60~90gr/m² θαη 

25~30 gr/m² κεηά ηελ απνξξόθεζε, θαη πάρνπο 

0,45~0,55mm Να απνξξνθάηαη ζε 90-110 εκέξεο κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο θαη παξακέλεη κόλν ην ηκήκα 

ηνπ πιέγκαηνο ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

πνιππξνππιέλην, κε κνξηαθό βάξνο παξακέλνληνο πιηθνύ 

25~30 gr/m.Να έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε αλνηθηέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ζε ιαπαξνηνκή ή 

ιαπαξνζθνπηθά. 9.(YYMOX245) ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡ.ΠΟΛYEΣ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ-9CM Πιέγκα 



ηξηζδηάζηαην 3D. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

πνιπεζηέξα θαη απνξξνθήζηκν αληηζπκθεηηθό πιηθό. 

Γηαζηάζεηο 9CM (±5%), ζηξνγγπιό. Να είλαη θαηάιιεια 

γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε Πξνηείλνπκε: Σα πιέγκαηα γηα 

ελδνπεξηηνλατθή ηνπνζέηεζε δηπιήο όςεο δύλαηαη λα 

είλαη: - Η κία όςε: πνιππξνππιέλην ή πνιπεζηέξαο. - Η 

άιιε όςε: Χ3 ιηπαξά ή ζηιηθόλε ή άιιν αληηζπκθπηηθό 

πιηθό. - Οη δηαζηάζεηο ησλ πιεγκάησλ λα δύλαηαη λα είλαη 

ζε δηαζηάζεηο ± 1εθ. Η δηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο είλαη 

ιίαλ εμεηδηθεπκέλε θαη πξνηείλνπκε λα αληηθαηαζηαζεί. 

10.(ΤΤΜΟΥ231) ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΗΜΙΑΠΟΡ.ΠΟΛΤΠΡ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΟ ΤΛΙΚΟ (Χ3 ΛΙΠΑΡΑ 

Η΄ΙΟΓΤΝΑΜΟ ΤΛΙΚΟ)-15CMΥ20CM Πιέγκα δηπιήο 

όςεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιππξνππιέλην θαη 

βηναπνξξνθήζηκν πιηθό (Χ3 ιηπαξά ή ηζνδύλακν πιηθό) 

κε αληηθιεγκνλώδε δξάζε. Γηαζηάζεηο 15CMΥ20CM 

(±5%) Να είλαη θαηάιιεια γηα ελδνπεξηηνλατθή ρξήζε. 

Πξνηείλνπκε: Σα πιέγκαηα γηα ελδνπεξηηνλατθή 

ηνπνζέηεζε δηπιήο όςεο δύλαηαη λα είλαη: - Η κία όςε: 

πνιππξνππιέλην ή πνιπεζηέξαο. - Η άιιε όςε: Χ3 ιηπαξά 

ή ζηιηθόλε ή άιιν αληηζπκθπηηθό πιηθό. - Οη δηαζηάζεηο 

ησλ πιεγκάησλ λα δύλαηαη λα είλαη ζε δηαζηάζεηο ± 1εθ. Η 

δηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο είλαη ιίαλ εμεηδηθεπκέλε θαη 

πξνηείλνπκε λα αληηθαηαζηαζεί. 14.(ΤΤΜΟΥ145) 

ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΜΗ 

ΑΠΟΡ.ΠΟΛΤΠΡ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ-ΔΠΙΠΔΓΟ-

15CMΥ15CM Δπίπεδν πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν από 

πνιππξνππιέλην κε αξαηή ύθαλζε-πιέμε γηα ηαρύηεξε 

ελεξγνπνίεζε ησλ ηλνβιαζηώλ. Γηαζηάζεηο 15CMΥ15CM 

(±5%). Να είλαη θαηάιιεια γηα εμσπεξηηνλατθή ρξήζε. 

Πξνηείλνπκε: Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιεθηό 

πνξώδεο ρεηξνπξγηθό πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν από 100% 

κνλόθισλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ (PP) 46 ± 3 dtex , 

αξαηήο πιέμεο (ειαθξηάο δνκήο ή light). Να δηαζέηνπλ 

κέγεζνο πιέγκαηνο 3,70mm² , κνξηαθνύ βάξνπο 28 

±5gr/m², πάρνπο 0,34±0.05mm. Να είλαη αδξαλέο , 

απνζηεηξσκέλα θαη πςειήο αληνρήο. Να έρνπλ επίπεδε 

δηάηαμε πνπ λα εθαξκόδεη απόιπηα ζην πεξίγξακκα ηεο 

βιάβεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκθύηεπζεο. Να 

ελδείθλπληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηιηαθώλ ηνηρσκάησλ 

θαη ησλ αδύλακσλ ηζηώλ θαηά ηε ζεξαπεία θήιεο θαη 

πξόπησζεο θνηιηαθώλ ζπιάρλσλ. Να έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε αλνηθηέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

, ζε ιαπαξνηνκή ή ιαπαξνζθνπηθά. Να πξνζθέξνπλ 

ειαζηηθόηεηα θαη πνιιαπιώλ θαηεπζύλζεσλ άξηζηεο 

κεραληθέο ηδηόηεηεο θνληά ζηνλ αλζξώπηλν ηζηό , 

εμαηξεηηθή βηνζπκβαηόηεηα, ηδαληθή κλήκε ζρήκαηνο γηα 

βέιηηζην ρεηξηζκό. Να δηαηίζεληαη ζε δηάζηαζε 15x15cm . 



15.(ΤΤΜΟΥ146) ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΜΗ 

ΑΠΟΡ.ΠΟΛΤΠΡ.ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ-ΔΠΙΠΔΓΟ-

30CMΥ30CM Δπίπεδν πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν από 

πνιππξνππιέλην κε αξαηή ύθαλζε-πιέμε γηα ηαρύηεξε 

ελεξγνπνίεζε ησλ ηλνβιαζηώλ. Γηαζηάζεηο 30CMΥ30CM 

(±5%). Να είλαη θαηάιιεια γηα εμσπεξηηνλατθή ρξήζε. 

Πξνηείλνπκε: Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιεθηό 

πνξώδεο ρεηξνπξγηθό πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν από 100% 

κνλόθισλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ (PP) 46 ± 3 dtex , 

αξαηήο πιέμεο (ειαθξηάο δνκήο ή light). Να δηαζέηνπλ 

κέγεζνο πιέγκαηνο 3,70mm² , κνξηαθνύ βάξνπο 28 

±5gr/m², πάρνπο 0,34±0.05mm. Να είλαη αδξαλέο , 

απνζηεηξσκέλα θαη πςειήο αληνρήο. Να έρνπλ επίπεδε 

δηάηαμε πνπ λα εθαξκόδεη απόιπηα ζην πεξίγξακκα ηεο 

βιάβεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκθύηεπζεο. Να 

ελδείθλπληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηιηαθώλ ηνηρσκάησλ 

θαη ησλ αδύλακσλ ηζηώλ θαηά ηε ζεξαπεία θήιεο θαη 

πξόπησζεο θνηιηαθώλ ζπιάρλσλ. Να έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε αλνηθηέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

, ζε ιαπαξνηνκή ή ιαπαξνζθνπηθά. Να πξνζθέξνπλ 

ειαζηηθόηεηα θαη πνιιαπιώλ θαηεπζύλζεσλ άξηζηεο 

κεραληθέο ηδηόηεηεο θνληά ζηνλ αλζξώπηλν ηζηό , 

εμαηξεηηθή βηνζπκβαηόηεηα, ηδαληθή κλήκε ζρήκαηνο γηα 

βέιηηζην ρεηξηζκό. Να δηαηίζεληαη ζε δηάζηαζε 30x30cm. 

16.(ΤΤΜΟΥ130) ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΜΗ 

ΑΠΟΡ.ΠΟΛΤΠΡ. ΓΙΑ ΒΟΤΒΧΝΟΚΗΛΗ (ΚΧΝΟ) 

ΑΠΟ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΙΟ -ΜΔΓΔΘΟ MEDIUM εη 

από θώλν θαη πξνζρεδηαγκέλν πιέγκα από 

πνιππξνππιέλην κε ζρηζκή νπή γηα ην ζπεξκαηηθό ηόλν. 

Να δηαηίζεηαη ζε κέγεζνο Medium Πξνηείλνπκε: Με 

απνξξνθήζηκν πιέγκα (εκβάισκα) θαηαζθεπαζκέλν από 

πιεθηό πνξώδεο ρεηξνπξγηθό πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν από 

100% κνλόθισλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ (PP) ζε 

πξνζρεκαηηζκέλν ειιεηςνεηδέο ζρήκα. Να δηαζέηεη 

κέγεζνο πιέγκαηνο 1,5mm² , κνξηαθό βάξνο 97 ±5gr/m2, 

θαη πάρνπο 0,65mm. Με θεληξηθό πηεξύγην ζηνλ θώλν πνπ 

λα επηηξέπεη πηάζηκν ρσξίο επαθή (no touch). Να είλαη 

αδξαλέο , απνζηεηξσκέλν θαη πςειήο αληνρήο. Να 

δηαηίζεληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο κε νπή θαη 

ζρηζκή, γηα ηνλ ζπεξκαηηθό ηόλν ζε ζεη κε plug-θώλν 

πξνθαζνξηζκέλεο δηακέηξνπ, απνζηεηξσκέλα ζε ζεη ζηηο 

παξαθάησ δηαζηάζεηο: Πξνθαζνξηζκέλε Γηάζηαζε 

Πιέγκαηνο Γηάκεηξνο Plug-Κώλνπ Γηάζηαζε 05 x 08 cm 

Ø07cm Medium 06 x 13 cm Ø07cm Medium 

17.(ΤΤΜΟΥ117) ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΜΗ 

ΑΠΟΡ.ΠΟΛΤΠΡ. ΓΙΑ ΒΟΤΒΧΝΟΚΗΛΗ (ΚΧΝΟ) 

ΑΠΟ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΙΟ –ΜΔΓΔΘΟ LARGE εη 

από θώλν θαη πξνζρεδηαγκέλν πιέγκα από 

πνιππξνππιέλην κε ζρηζκή νπή γηα ην ζπεξκαηηθό ηόλν. 



Να δηαηίζεηαη ζε κέγεζνο Large Πξνηείλνπκε: Με 

απνξξνθήζηκν πιέγκα (εκβάισκα) θαηαζθεπαζκέλν από 

πιεθηό πνξώδεο ρεηξνπξγηθό πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν από 

100% κνλόθισλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ (PP) ζε 

πξνζρεκαηηζκέλν ειιεηςνεηδέο ζρήκα. Να δηαζέηεη 

κέγεζνο πιέγκαηνο 1,5mm² , κνξηαθό βάξνο 97 ±5gr/m2, 

θαη πάρνπο 0,65mm. Με θεληξηθό πηεξύγην ζηνλ θώλν πνπ 

λα επηηξέπεη πηάζηκν ρσξίο επαθή (no touch). Να είλαη 

αδξαλέο , απνζηεηξσκέλν θαη πςειήο αληνρήο. Να 

δηαηίζεληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο κε νπή θαη 

ζρηζκή, γηα ηνλ ζπεξκαηηθό ηόλν ζε ζεη κε plug-θώλν 

πξνθαζνξηζκέλεο δηακέηξνπ, απνζηεηξσκέλα ζε ζεη ζηηο 

παξαθάησ δηαζηάζεηο: Πξνθαζνξηζκέλε Γηάζηαζε 

Πιέγκαηνο Γηάκεηξνο Plug-Κώλνπ Γηάζηαζε 05 x 08 cm 

Ø09cm Large 06 x 13 cm Ø09cm Large 18.(YYMOX149) 

ΜΟΥ.-ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΜΗ ΑΠΟΡ.ΠΟΛΤΠΡ. ΓΙΑ 

ΒΟΤΒΧΝΟΚΗΛΗ (ΚΧΝΟ) ΑΠΟ 

ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΙΟ –ΜΔΓΔΘΟ EXTRA LARGE εη 

από θώλν θαη πξνζρεδηαγκέλν πιέγκα από 

πνιππξνππιέλην κε ζρηζκή νπή γηα ην ζπεξκαηηθό ηόλν. 

Να δηαηίζεηαη ζε κέγεζνο Extra Large Πξνηείλνπκε: Με 

απνξξνθήζηκν πιέγκα (εκβάισκα) θαηαζθεπαζκέλν από 

πιεθηό πνξώδεο ρεηξνπξγηθό πιέγκα θαηαζθεπαζκέλν από 

100% κνλόθισλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ (PP) ζε 

πξνζρεκαηηζκέλν ειιεηςνεηδέο ζρήκα. Να δηαζέηεη 

κέγεζνο πιέγκαηνο 1,5mm² , κνξηαθό βάξνο 97 ±5gr/m2, 

θαη πάρνπο 0,65mm. Με θεληξηθό πηεξύγην ζηνλ θώλν πνπ 

λα επηηξέπεη πηάζηκν ρσξίο επαθή (no touch). Να είλαη 

αδξαλέο , απνζηεηξσκέλν θαη πςειήο αληνρήο. Να 

δηαηίζεληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο κε νπή θαη 

ζρηζκή, γηα ηνλ ζπεξκαηηθό ηόλν ζε ζεη κε plug-θώλν 

πξνθαζνξηζκέλεο δηακέηξνπ, απνζηεηξσκέλα ζε ζεη ζηηο 

παξαθάησ δηαζηάζεηο: Πξνθαζνξηζκέλε Γηάζηαζε 

Πιέγκαηνο Γηάκεηξνο Plug-Κώλνπ Γηάζηαζε 05 x 08 cm 

Ø11cm X-Large 06 x 13 cm Ø11cm X-Large  Δπίζεο 

πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνύλ θαη νη παξαθάησ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πιηθώλ : 1) ΤΝΘΔΣΙΚΗ 

ΚΤΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΟΛΛΗΗ 

ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ. Να είλαη κε ηνμηθή100% θαη ρακεινύ 

ημώδνπο(πεξίπνπ5cp). Να είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. Να 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε από 100% κνλνκεξή 

θπαλναθξπιηθό–h-εμπιεζηέξα. Ο πνιπκεξηζκόο ηεο λα 

επηηπγράλεηαη ζε 1-30 sec κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηεο. Να 

κελ αλεβάδεη ηελ ζεξκνθξαζία ζην ζεκείν πνιπκεξηζκνύ 

ηεο πέξα ησλ +2°C. Να ελδείθλπηαη γηα πεξηζηαηηθά 

απνθαηάζηαζεο ηνπ καζηνύ , γπλαηθνινγηθά , 

γαζηξεληεξνινγηθά , ζε επεκβάζεηο ζώξαθνο , θαξδην-

αγγεηαθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

,λεπξνρεηξνπξγηθά(ζηεγαλνπνίεζε ππνθαηάζηαηνπ 



κήληγγαο θ.α.), ζε επεκβάζεηο ήπαηνο ,λεθξεθηνκέο , ζε 

επεκβάζεηο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο , θιπ. Να ελδείθλπηαη 

γηα ρξήζε σο άξηζην ζπγθνιιεηηθό κέζν γηα ρεηξνπξγηθά 

πιέγκαηα. (θαηάζεζε ζρεηηθώλ κειεηώλ – απνηειέζκαηα). 

Να δηαζέηεη αεξνζηαηηθέο , ζηεγαλνπνηεηηθέο θαη 

αηκνζηαηηθέο ηδηόηεηεο. Να είλαη κηαο ρξήζεο , θιάζεο ΙΙΙ. 

Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κνξθή spray γηα 

ζηεγαλνπνίεζε ή γηα αηκόζηαζε κεγάιεο επηθάλεηαο (ζε 

επεκβάζεηο ήπαηνο , κεξηθήο λεθξεθηνκήο θιπ.) . Να 

πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία blister κε ζύξηγγα αζθαιείαο 

θαη βειόλε , θαη κε ιαπαξνζθνπηθνύο ζηεηιενύο ζε κεγέζε 

15cm , 37cm , 45cm, ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1ml θαη 0,5ml. 2) 

ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΠΟΓΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΡΑΣΗΗ 

ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ  Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από 100% θπηηαξίλε.  Να εηζάγεηαη 

ελδνζθνπηθά κέζσ ηξνθάξ 12mm θαη λα δηνγθώλεηαη κε 

θπζηνινγηθό νξξό.  Να δηνγθώλεηαη ελλέα (9) θνξέο ηνπ 

αξρηθνύ ηνπ κεγέζνπο θαη λα απνξξνθά 80ml έσο 

150mlαίκαηνο ή ζσκαηηθνύ πγξνύ.  Να επηηξέπεη ηελ 

αλύςσζε ηεο ζέζεο ηνπ αζζελνύο ζε νξηδόληηα ζέζε , 

ζπγθξαηώληαο ηα εζσηεξηθά όξγαλα ζηαζεξά κε 

απνηέιεζκα ηελ βέιηηζηε θαξδηναλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ αζζελνύο.  Να κεηώλεη δξακαηηθά ηελ πηζαλόηεηα 

ηξαπκαηηζκνύ θάπνηνπ εζσηεξηθνύ νξγάλνπ ηνπ αζζελνύο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο από ηα ρεηξνπξγηθά 

εξγαιεία ζπγθξηλόκελν κε άιινπο ηύπνπο αλαζηνιέσλ.  

Να αληρλεύεηαη αθηηλνζθνπηθά θαη λα κελ αθήλεη 

εζσηεξηθά ππνιείκκαηα.  Να πξνζθέξεηαη ζε 

απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία αλά ηεκάρην ζε δηάζηαζε :  

Δπζύ κε δηαζηάζεηο 24x8x8cm. Π.Σ.: Γελ ηαπηνπνηείηαη 3) 

ΠΛΗΡΔ ΤΣΗΜΑ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΘΔΝΗ. 

Πιήξεο ζύζηεκα αθηλεηνπνίεζεο αζζελή, γηα επεκβάζεηο 

ξνκπνηηθήο-ιαπαξνζθνπηθήο ηερληθήο θαη ζέζε 

Trendelemburg. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη: 1. Αλαπλένλ 

ζηξώκα κε ηερλνινγία memory γηα ηελ απνθπγή 

νιηζζήζεσλ ηνπ αζζελή θαηά ηε ζέζε trende, κε 

ηαπηόρξνλε πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ δηθηύνπ 

λεπξώλσλ ηνπ βξαρηόληνπ πιέγκαηνο. 2. Ικάληεο ζηήξημεο 

αζζελνύο. 3. Τπνζέληνλν αλάξηεζεο αζζελή κε 

ηαπηόρξνλε ζηήξημε ησλ ρεξηώλ ηνπ. Π.Σ.: Γελ 

ηαπηνπνηείηαη Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο. Με ηηκή , Γηα ηελ 

MEDI-SUP A.E. Νηθήηαο Γεκέαο Γηεπζπληήο πσιήζεσλ  

 
 

 

 
 

 


