
 

ρόιηα  

Όλνκα 
ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΛΙΝΑ 

Email 
info@gr.hartmann.info 

Άξζξν 
Παραηηρήζεις 

ηης εηαιρείας 

“PAUL 

HARTMANN 

Hellas SA” 

Ζκ/λία 
25/10/2018 

Παξαηεξήζεηο ηεο εηαηξείαο “PAUL HARTMANN 

Hellas SA” επί ηεο δηαβνύιεπζεο πξνδηαγξαθώλ 

γαληηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ «ΜΔΣΑΞΑ» Γ. ΓΑΝΣΗΑ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΑ 2. ηε 

ζπζθεπαζία ησλ γαληηώλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν 

θσδηθόο εξγνζηαζίνπ (ref), θαζώο ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλεί ν θσδηθόο πνπ πξνζθέξζεθε ζηνλ δηαγσληζκό 

κε απηόλ πνπ ζα παξαιακβάλεη ζηε ζπλέρεηα ην 

λνζνθνκείν γηα δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο ηεο 

πξνκήζεηαο 6. Δθηόο από ην κέγεζνο θαη δεμί/ αξηζηεξό 

ζε θάζε γάληη, λα αλαγξάθεηαη επηπιένλ θαη ην πιηθό 

θαηαζθεπήο (latex) γηα εύθνιε ηαπηνπνίεζε θαηά ηε 

ρξήζε από αιιεξγηθνύο ή κε ζην ιάηεμ ρξήζηεο 7. Να 

δηαζέηνπλ AQL κηθξόηεξν ηνπ 1 γηα πηζηνπνίεζε αθόκα 

θαιύηεξεο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο 8. Ζ εμσηεξηθή ζήθε 

ζα πξέπεη λα είλαη πιαζηηθή αδηάβξνρε 9. ηελ εηηθέηα/ 

ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη 

ν θσδηθόο εξγαζηαζίνπ, γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, όπσο 

απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 Πξνζζήθε ησλ 

θαησηέξσ πξνδηαγξαθώλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο:  Να 

έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη λα έρνπλ ζήκαλζε CE σο 

Πξντόληα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θιάζεο III (Personal 

Protective Equipment) ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή 

νδεγία 89/686/ΔΟΚ, θαη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

αμηνιόγεζε ζπκκόξθσζεο, ώζηε λα ηθαλνπνηνύλ όιεο 

ηηο απαηηήζεηο ηεο σο άλσ νδεγίαο (γηα πεξαηηέξσ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ)   Να πιεξνύλ 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ ΔΝ420, ΔΝ388, ΔΝ374/1-

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζεσλ  

 

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2


4, ASTM F1671 (γηα πεξαηηέξσ αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ)  * Παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε 

ππόςε ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο καο θαη ηηο 

ζπκπεξηιάβεηε ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο ** ηε δηάζεζή 

ζαο γηα δηεπθξηλίζεηο  

 

Όλνκα 
MEDELLA 

A.Δ.Β.Δ 

Email 
info@medella.gr 

Άξζξν ΥΟΛΙΑ 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΔΠΙΓΔΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Ζκ/λία 
08/11/2018 

Αμηόηηκνη θπξίεο & θύξηνη ρεηηθά κε ηε Γηαβνύιεπζε 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πνπ αθνξνύλ ηελ δηελέξγεηα 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (CPV 33141110-4)», ζα 

ζέιακε λα ππνβάιινπκε νξηζκέλα ζρόιηα επί ησλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη επηπιένλ, λα παξαθαιέζνπκε λα 

εμεηάζεηε ην ελδερόκελν λα πξνζηεζνύλ θαη λέεο 

θαηεγνξίεο επηζεκάησλ πνπ κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δηαθνξνπνηνύληαη θαη κπνξνύλ λα 

θαιύςνπλ πεξηπηώζεηο αζζελώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη κε 

ηηο ππάξρνπζεο. Αλαιπηηθά, όζνλ αθνξά ζηηο 

ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο, ζα ζέιακε λα αλαθεξζνύκε 

ζηηο θαηεγνξίεο αα43-44 θαη 48-52 , όπνπ ζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά δεηείηαη ηα επηζέκαηα απηώλ ησλ 

θαηεγνξηώλ , εθηόο ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ, λα 

πιεξνύλ ηα εμήο: „‟Σν απνξξνθεηηθό αθξώδεο ηµήµα 

ηνπ επηζέκαηνο θαηά ηελ απνξξόθεζε ηνπ εμηδξώµαηνο, 

λα εθηείλεηαη έηζη ώζηε λα είλαη ζε άµεζε θαη ζπλερή 

επαθή µε ηα ηνηρώκαηα ηνπ έιθνπο ρσξίο ηελ 

παξεµβνιή άιισλ ζηξσµάησλ, έηζη ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε γξήγνξε απνξξόθεζε ηνπ 

εμηδξώµαηνο‟‟. Εεηνύκε λα αθαηξεζεί ε θξάζε απηή πνπ 

πηζαλόλ λα απνθιείζεη ηελ δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο θαη 

άιισλ εηαηξεηώλ κε επηζέκαηα πνπ εθηείλνληαη εληόο ηεο 

πιεγήο ή όρη θαη πνπ έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα 

απνξξνθεηηθά ζηξώκαηα πνπ κόλν πιενλεθηήκαηα 

δίλνπλ ζε έλα επίζεκα θαη ππνζηεξίδνληαη από ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Αληίζεηα, δελ ππάξρεη θακηά 

επηζηεκνληθή κειέηε πνπ λα ππνζηεξίδεη όηη ηα 

επηζέκαηα πνπ εθηείλνληαη πξνο ην κέξνο ηεο πιεγήο 

όηαλ απνξξνθνύλ πγξά παξνπζηάδνπλ θάπνην 

πιενλέθηεκα. Σν αλ εθηείλνληαη ή όρη εμαξηάηαη θαζαξά 

από ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

απνξξνθεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ε νπνία εμαξηάηαη από ην 

είδνο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ αθξώδνπο πιηθνύ. Θα ζέιακε 

λα επηζεκάλνπκε όηη, όηαλ ην αθξώδεο επίζεκα 

εθηείλεηαη ελώ πεξηέρεη πγξά, απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα 



δεκηνπξγίαο εκβξνρήο ζηα πγηή όξηα ηεο πιεγήο. 

Δπίζεο, δελ είλαη θαηαλνεηόο ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ δελ 

ζα πξέπεη λα παξεκβάιινληαη άιια ζηξώκαηα, 

δεδνκέλνπ όηη ζπλδπαζκόο ζηξσκάησλ κε δηαθνξεηηθά 

πιηθά κε ηδηαίηεξεο απνξξνθεηηθέο ηθαλόηεηεο, 

βειηηώλεη πεξαηηέξσ ηελ ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ 

εμηδξώκαηνο. Σέινο, ζαο παξαθαινύκε όπσο δερηείηε ηηο 

παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαβνύιεπζεο, 

θαη αθνξνύλ επηζέκαηα εηδηθήο ηερλνινγίαο, κε 

επίζηξσζε καιαθήο ζηιηθόλεο ζηελ επηθάλεηα επαθήο 

κε ην έιθνο ηα νπνία ζπλδπάδνπλ κνλαδηθά 

πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη θαη κε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηεο επηηξνπήο: 1. 

Απηνπξνζθνιινύκελν κεηεγρεηξεηηθό επίζεκα κε 

επίζηξσζε καιαθήο ζηιηθόλεο ζε όιε ηελ επηθάλεηα, κε 

δηαθαλέο αδηάβξνρν θηικ πνιπνπξεζάλεο θαη 

απνξξνθεηηθό πιηθό από δύν ζηξώκαηα- βηζθόδεο θαη 

πνιπαθξπιηθέο ίλεο, κε εγθνπέο ζην απνξξνθεηηθό 

ηκήκα ώζηε λα είλαη εθηαηό ζε ηξεηο άμνλεο. Με 

δηαθαλέο πεξηζώξην. Γηαζηάζεηο 9x10 cm ±2 cm 10x15 

cm ±2 cm 10x25 cm ±2 cm 2. Απηνπξνζθνιινύκελν 

επίζεκα, κε αδηάβξνρε πνιπνπξεζάλε, κε λεζίδα θαη 

επίζηξσζε καιαθήο ζηιηθόλεο ζε όιε ηελ επηθάλεηα , 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ απνξξνθεηηθώλ ζηξσκάησλ 

νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλσλ (αθξώδεο, βηζθόδε, 

πνιπεζηέξα) κε άξγπξν θαη άλζξαθα. Να κελ 

δηνγθώλεηαη όηαλ απνξξνθά ην εμίδξσκα ώζηε λα κελ 

ράλεη ην ζρήκα ηνπ. Γηαζηάζεηο 12,5x12,5cm ±2 cm 

17,5x17,5 cm ±2 cm 20x20cm ±2 cm Κόθθπγα 3. 

Απηνπξνζθνιινύκελν επίζεκα κε επίζηξσζε καιαθήο 

ζηιηθόλεο ζε όιε ηε επηθάλεηα, κε πεξηζώξην, ηξηώλ 

απνξξνθεηηθώλ ζηξσκάησλ αθξώδνπο, βηζθόδεο, 

πνιπεζηέξα, αδηάβξνρν, κε εηδηθέο εγθνπέο (Τ) ζην 

απνξξνθεηηθό ηκήκα ώζηε λα είλαη εθηαηό όηαλ 

απαηηείηαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπ γηα θάιπςε δύζθνισλ 

πεξηνρώλ κε θηλεηηθόηεηα Γηαζηάζεηο 12,5x12,5cm ±2 

cm 15x15cm ±2 cm 15x20cm ±2 cm Σα παξαπάλσ 

επηζέκαηα πνπ ζαο πξνηείλνπκε έρνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: • Κνιινύλ αλαηνκηθά ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ζηεγλνύ δέξκαηνο • θξαγίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

δέξκαηνο & ηα όξηα ηεο πιεγήο • Γελ θνιινύλ ζην πγξό 

πεξηβάιινλ ηεο πιεγήο • Δμαιείθνπλ ηνλ θίλδπλν 

δηαθπγήο πγξώλ & εκβξνρήο ζην πεξηβάιινλ δέξκα • 

Γελ ηξαπκαηίδνπλ ην πγηέο δέξκα θαηά ηηο αιιαγέο • Γελ 

επηβξαδύλνπλ ηε δηαδηθαζία επνύισζεο Παξαθαινύκε 

όπσο εμεηάζεηε ηα ζρόιηά καο ηα νπνία είλαη βάζηκα, 

ζύκθσλα θαη κε ηε δηθή ζαο πξόζεζε ε νπνία 

δηαηππώλεηαη μεθάζαξα ζηελ πξνθήξπμε ηεο 



δηαβνύιεπζεο „‟λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα 

ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ‟‟. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο, MEDELLA ΑΔΒΔ  

 

Όλνκα 
ΦΑΡΑΝ 

ΑΒΔΔ 

Email 
supplies@faran.gr 

Άξζξν τόλια ζτεηικά με 

ηη Γιαβούλεσζη Σετνικών 

Προδιαγραθών για ηην 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΠΙΓΔΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Ζκ/λία 
06/11/2018 

ε απάληεζε ηνπ αηηήκαηνο ζαο κε αξ. πξση. 22121/24-

10-2018 γηα ζρόιηα-παξαηεξήζεηο επί ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ» σο πξνκεζεύηξηα εηαηξεία κε θξηηήξην ηηο 

πθηζηάκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληόο ησλ 

πιαηζίσλ ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα ηεο επξύηεξεο 

ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ, πνπ είλαη ην 

δεηνύκελν θαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη από ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ζαο παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ ζρόιηα-

παξαηεξήζεηο : Α/Α 40. Δπίζεκα αιγεληθό ζε θνξδόλη 

κε άξγπξν δηαζηάζεσλ 3CM Υ 44CM ±5CM (αθνξά 

ζην κήθνο) Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα αιγεληθά, 

αληηκηθξνβηαθά κε άξγπξν θαη θπηηαξίλε πςεινύ g πνπ 

λα ζπλδπάδεη κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα, 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή Πξνηείλνπκε 

όπσο δηεπξπλζεί ην εύξνο ησλ δηαζηάζεσλ σο εμήο: 2,5-

3CM Υ 30-44CM ±2CM Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο 

γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ηπρόλ 

ρξεηαζηείηε. Με εθηίκεζε, ΦΑΡΑΝ ΑΒΔΔ  

 

Όλνκα 
ΓΔΝΙΚΗ 

ΥΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΑΔ 

Email 
info@gcp.gr 

Άξζξν ΥΟΛΙΑ ΔΠΙ 

ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΔΠΙΓΔΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Ζκ/λία 
30/10/2018 

Αμηόηηκνη θύξηνη/θπξίεο, Αλαθνξηθά κε ην αλσηέξσ 

ζέκα ζαο ππνβάινπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο επί ησλ 

πξνδηαγξαθώλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ: 

Δίδνο 40. Δπίζεκα αιγεληθό ζε θνξδόλη κε άξγπξν 

δηαζηάζεσλ 3*44CM ±5CM «Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα 

αιγεληθά, αληηκηθξνβηαθά κε άξγπξν θαη θπηηαξίλε 

πςεινύ g πνπ λα ζπλδπάδεη κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα, 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή» 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Ζ δεηνύκελε δηάζηαζε 3*44cm±5 

παξαπέκπεη ζε πξντόλ νξηζκέλεο πξνέιεπζεο πνπ 

δηαθηλείηαη από νξηζκέλε εηαηξία (βι. ΤΝ 1) θαη 

πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο ππόινηπεο 

εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ αιγεληθά θνξδόληα αξγύξνπ 2-



3εθ X 30εθ, αιιά κε κάδα ίζεο απνξξόθεζεο κε ηα 

δεηνύκελα. Γηεπθξηλίδνπκε όηη ζηα αιγεληθά θνξδόληα 

ην βαζηθό δεηνύκελν είλαη ε απνξξνθεηηθή ηνπο δξάζε 

ε νπνία θαζνξίδεηαη απν ην βάξνο ηνπο ην νπνίν είλαη 

πεξίπνπ ίζν κε 2γξ ζε όιεο ηηο εηαηξείεο . Απηό ζεκαίλεη 

όηη ε απνξξνθεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα είλαη ίδηα 

αλεμαξηήησο κήθνπο . Δπηπιένλ επηζπλάπηνπκε ην 

Απόζπαζκα Πξαθηηθώλ ηεο 33εο /21.11.2013 ηαθηηθήο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ 

δηαζπλδεόκελσλ Ννζνθνκείσλ Παλεπηζηεκηαθνύ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ θαη 

Ννζνθνκείνπ Δηδηθώλ Παζήζεσλ Θεζζαινλίθεο (βι. 

ΤΝ 2) πνπ αθνξά ζε εληαίν δηαγσληζκό επηδεζκηθνύ 

ηεο 4εο ΤΠΔ, ζηνλ νπνίν είρε πξνηαζεί λα γίλεη κηα 

εληαία ηερληθή πξνδηαγξαθή ζηα θνξδόληα κε εύξνο 

κήθνπο 30-45 cm, δηόηη ην κήθνο ηνπ θνξδνληνύ από 

κόλν ηνπ δελ είλαη νπζηώδεο, αιιά ρξεηάδεηαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ην βάξνο ηνπ ην νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη. Tέινο, ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ζηνλ 

πξνεγνύκελν δηαγσληζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο κε 

αξηζκό δηαθήξπμεο 73/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα 

Δπηδεζκηθνύ Τιηθνύ ε πξνδηαγξαθή ηνπ ελ ιόγσ είδνπο 

ήηαλ σο εμήο: «Δπίζεκα αιγεληθό ζε θνξδόλη κε άξγπξν 

δηαζηάζεσλ 3*44 CM ±15 CM» πλεπώο δελ ζπληξέρεη 

θαλέλαο ιόγνο αιιαγήο ηεο πξνεγνύκελεο 

πξνδηαγξαθήο. ΠΡΟΣΑΖ: Δίδνο 40. Δπίζεκα αιγεληθό 

ζε θνξδόλη κε άξγπξν δηαζηάζεσλ : 3*44CM ±15CM 

«Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα αιγεληθά, αληηκηθξνβηαθά 

κε άξγπξν θαη θπηηαξίλε πςεινύ g πνπ λα ζπλδπάδεη 

κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα, αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη 

πςειή ζπλνρή» 

********************************* 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ: Δίδε 44-47 44. Δπηζέκαηα γηα έιθε 

πδξνηξηρνεηδηθά θνιιεηηθά 10Υ10CM , ±2CM 45. 

Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθά θνιιεηηθά 

15Υ15CM , ±2CM 46. Δπηζέκαηα γηα έιθε 

πδξνηξηρνεηδηθά θνιιεηηθά 15Υ20CM , ±2CM 47. 

Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθά θνιιεηηθά 

20Υ20CM , ±2CM Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα, κε 

απνξξνθεηηθό ζηξώκα πδξνηξηρνεηδηθήο απνξξόθεζεο 

από ίλεο πνιπκεξνύο θαη θπηηαξίλεο, πνπ δεζκεύεη ην 

εμίδξσκα, ην κεηαηξέπεη ζε ηδει απνκαθξύλνληαο ην 

από ηελ επηθάλεηα ηνπ έιθνπο αθόκε θαη θάησ από 

ζπλζήθεο πίεζεο, απαιείθνληαο ηνλ θίλδπλν δηαβξνρήο 

ηνπ πγηνύο δέξκαηνο. Να είλαη θαηάιιεια γηα έιθε 

ρακεινύ έσο πςεινύ εμηδξώκαηνο Με πιέγκα επαθήο 

πνπ λα ξπζκίδεη ηελ απνξξόθεζε απνηξέπνληαο ηε 

δεκηνπξγία ηδει ζηελ επηθάλεηα ηνπ έιθνπο Να θέξεη 

εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε θαη λα έρεη πςειή 



ζπγθξάηεζε ώζηε λα κελ επηηξέπεη ηε δηαξξνή(πγξνύ) 

εμηδξώκαηνο ζην πεξηβάιινλ δηα κέζσ ηεο κεκβξάλεο. 

Απηνθόιιεηα κε θπζηθό απνξξνθεηηθό θνιιεηηθό από 

ππναιιεξγηθή θόιια γηα ηελ απνθπγή δηαβξνρήο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: Tα δεηνύκελα πξντόληα κε ηελ 

πεξηγξαθόκελε ζύλζεζε «πδξνηξηρνεηδηθά» είλαη 

«παηέληα» ελόο θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (βι. ΤΝ 3Α& 

3Β )θαη δηαθηλνύληαη από κία κόλν εηαηξεία ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Βάζεη όκσο ηνπ λόκνπ 4412/2016, 

άξζξν 127, παξ. 4 όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη δελ 

επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή όξνπ ν νπνίνο πεξηγξάθεη 

παηέληα πξντόληνο θαη γη απηό αηηνύκεζα ηελ πιήξε 

απαινηθή ηεο ελ ιόγσ θξάζεο από ηε δηαθήξπμε ή ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηεο ζε «Τδξνηξηρνεηδηθήο απνξξόθεζεο ή 

ηζνδύλακν». Δπίζεο ε θξάζε «κε θπζηθό απνξξνθεηηθό 

θνιιεηηθό» πξνζδηνξίδεη πιηθό επηζεκάησλ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό 

αηηνύκεζα ηελ πιήξε απαινηθή ηεο ελ ιόγσ θξάζεο από 

ηε δηαθήξπμε ή ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο ζε «ππναιιεξγηθό 

πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό» πνπ είλαη θαη ην νπζηαζηηθό 

δεηνύκελν. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα είλαη δπλαηή αθελόο ε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ ρώξνπ πνπ 

δηαζέηνπλ επηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθήο δξάζεο, 

αθεηέξνπ ε επηηξνπή ηερληθήο αμηνιόγεζεο δελ ζα 

πεξηνξίδεηαη από θξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

δεπηεξεύνληα θαη κε νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ. αο δηεπθξηλίδνπκε επίζεο όηη 

δελ ππάξρνπλ θνιιεηηθά απν θπζηθό πιηθό δηόηη όιεο νη 

θόιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη απν ζπλζεηηθά πιηθά 

ηα νπνία δηαθέξνπλ απν εηαηξεία ζε εηαηξεία αλάινγα κε 

ηελ ηερλνγλσζία ηνπ θάζε εξγνζηαζίνπ , όκσο 

δηαζθαιίδνπλ ηελ απνθπγή αιιεξγηθώλ δξάζεσλ. αο 

επηζπλάπηνπκε ην Απόζπαζκα Πξαθηηθώλ ηεο 33εο 

/21.11.2013 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ησλ δηαζπλδεόκελσλ Ννζνθνκείσλ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο 

ΑΥΔΠΑ θαη Ννζνθνκείνπ Δηδηθώλ Παζήζεσλ 

Θεζζαινλίθεο (βι. ΤΝ 2),ζην νπνίν πξνηείλνληαη,ηα 

εμήο : - ε αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «πδξνηξηρνεηδηθά 

επηζέκαηα» κε ηνλ όξν «επηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθήο 

δξάζεο ή ηζνδύλακα» - ε αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «κε 

θπζηθό απνξξνθεηηθό θνιιεηηθό από ππναιιεξγηθή 

θόιια γηα ηελ απνθπγή δηαβξνρήο» κε ηνλ όξν «κε 

ππναιιεξγηθό πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό γηα ηελ απνθπγή 

δηαβξνρήο.» Σέινο, ζαο πξνηείλνπκε λα απαιεηθζνύλ νη 

πξνηάζεηο «από ίλεο πνιπκεξνύο θαη θπηηαξίλεο» θαη 

«απνηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία ηδει» θαζώο είλαη 

δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο θαη δελ επεξεάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ επηζέκαηνο. αο ππελζπκίδνπκε όηη 



ζηνλ πξνεγνύκελν δηαγσληζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο κε 

αξηζκό δηαθήξπμεο 73/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα 

Δπηδεζκηθνύ Τιηθνύ ε πξνδηαγξαθή γηα ηε δηάζηαζε 

15Υ20 ηνπ ελ ιόγσ είδνπο ήηαλ ε εμήο: «Αθξώδε 

πδξνηξηρνεηδηθά επηζέκαηα κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή 

κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλνπιέγκα 

πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο γηα επνύισζε 

ρξόλησλ ειθώλ.» πλεπώο πξνηείλνπκε λα παξακείλεη σο 

είρε. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξαθαινύκε όπσο γίλνπλ 

νη αλσηέξσ αλαθεξόκελεο ηξνπνπνηήζεηο. ΠΡΟΣΑΖ: 

Δίδε 44-47 44. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθήο 

απνξξόθεζεο ή ηζνδύλακα θνιιεηηθά 10Υ10CM , 

±2CM 45. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθήο 

απνξξόθεζεο ή ηζνδύλακα θνιιεηηθά 15Υ15CM , 

±2CM 46. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθήο 

απνξξόθεζεο ή ηζνδύλακα θνιιεηηθά 15Υ20CM , 

±2CM 47. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθήο 

απνξξόθεζεο ή ηζνδύλακα θνιιεηηθά 20Υ20CM , 

±2CM Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα, κε απνξξνθεηηθό 

ζηξώκα πδξνηξηρνεηδηθήο απνξξόθεζεο , πνπ δεζκεύεη 

ην εμίδξσκα, ην κεηαηξέπεη ζε ηδει απνκαθξύλνληαο ην 

από ηελ επηθάλεηα ηνπ έιθνπο αθόκε θαη θάησ από 

ζπλζήθεο πίεζεο, απαιείθνληαο ηνλ θίλδπλν δηαβξνρήο 

ηνπ πγηνύο δέξκαηνο. Να είλαη θαηάιιεια γηα έιθε 

ρακεινύ έσο πςεινύ εμηδξώκαηνο Με πιέγκα επαθήο 

πνπ λα ξπζκίδεη ηελ απνξξόθεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

έιθνπο Να θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε θαη λα 

έρεη πςειή ζπγθξάηεζε ώζηε λα κελ επηηξέπεη ηε 

δηαξξνή(πγξνύ) εμηδξώκαηνο ζην πεξηβάιινλ δηα κέζσ 

ηεο κεκβξάλεο. Απηνθόιιεηα κε ππναιιεξγηθό 

πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό γηα ηελ απνθπγή δηαβξνρήο. 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα ζαο πξνηείλνπκε θαη ηελ πξνζζήθε 

κηαο θαηεγνξίαο επηζεκάησλ ηα νπνία απνηεινύλ 

ζεξαπεία πξσηεο γξακκήο γηα εγθαύκαηα 1νπ θαη 2νπ 

βαζκνύ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπρλά κεηά απν 

αθηηλνβνιίεο θαζώο παξέρνπλ ηαρύηεξε επνύισζε κε ην 

κέγηζην αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Σα ελ ιόγσ επηζέκαηα 

εηλαη ηα εμήο : • Τδξνθαζαξηζηηθά ππεξαπνξξνθεηηθά 

επηζέκαηα απν πνιπαθξπιηθέο ίλεο νη νπνίεο πδξνιύνπλ, 

απνξξνθνύλ θαη δεζκεύνπλ ηηο εκίξεπζηεο λεθξώζεηο. 

Δκπνηηζκέλα κε βαδειίλε, ε νπνία θαζηζηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ επηζέκαηνο αηξαπκαηηθή θαη κε κόξηα 

πδξνθνιινεηδνύο ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ επνύισζε. Να 

θαζαξίδεη θαη λα δεζκεύεη ηελ πγξή λέθξσζε θαη λα 

πξνάγεη ηελ δηαδηθαζία επνύισζεο. Με αηκνζηαηηθέο 

ηδηόηεηεο, θαιή ζπλνρή θαη εληαία αθαίξεζε. Γηα 

θαζαξηζκό ειθώλ κε πγξή λέθξσζε. 

Γηαζηάζεηο:10ρ10εθ.+- 1εθ. , 15ρ20εθ.+- 1εθ. ,5ρ40εθ+-

1εθ θνξδνλη κε ζηπιεό εηζαγσγήο • Αθξώδεο 



ππεξαπνξξνθεηηθό επίζεκα ηξηώλ ζηξσκάησλ ην νπνίν 

λα απνηειείηαη από α. Κνιιεηηθό ζηιηθόλεο κόλν 

πεξηκεηξηθά, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ άδειε αλαπλνή θαη 

επηηξέπεη ηελ θόιιεζε θαη επαλαθόιιεζε ηνπ 

επηζέκαηνο. β.επηπιένλ εζσηεξηθό απνξξνθεηηθό 

πνιπαθξπιηθό ζηξώκα ώζηε ην επίζεκα λα δηαρεηξίδεηαη 

από ρακειά έσο πςειά πνζνζηά εμηδξώκαηνογ. ηξώκα 

αθξώδνπο πνιπνπξεζάλεο κε απηνπξνζθνιινύκελε 

επηθάλεηα επαθήο κε κόξηα πδξνθνιινεηδνύο γηα λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αύμεζε ησλ ηλνβιαζηώλ θαη λα 

πξνάγεηαη ε επνύισζε θαη κόξηα βαδειίλεο ώζηε λα 

ππάξρεη αλώδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε. 

Γηαζηάζεηο:Με πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό ζηιηθόλεο: 

13x13εθ, +- 1εθ. 15x20 εθ, +- 1εθ. Κόθθπγα 20x20εθ. +- 

1εθ. • Λάδη από ππεξνμπγνλσκέλα θπζηθά ιηπαξά νμέα, 

ρσξίο θπηηθά πξόζζεηα, κε ηνθνθεξόιε θαη 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 60% ιηλνιεηθό νμύ, ώζηε 

λα ππεξνμπγνλώλεη ηελ πεξηνρή, λα αλαζηέιιεη ηελ 

νμείδσζε ησλ θπηηάξσλ θαη λα βειηηώλεη ηελ 

ζπλεθηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο κεηώλνληαο ηελ πηζαλόηεηα 

δεκηνπξγίαο δεξκαηηθήο βιάβεο ιόγσ πίεζεο ή ειιηπνύο 

αηκάησζεο. Γηα πεξηπνίεζε πεξηκεηξηθά ηνπ έιθνπο, ή 

γηα πξόιεςε ζε ζεκεία πίεζεο κε θίλδπλν δεκηνπξγίαο 

έιθνπο πίεζεο. πζθεπαζία 15 έσο 25ml. αο 

επραξηζηνύκε πνπ καο δώζαηε ηελ επθαηξία λα 

εθζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο θαη παξακέλνπκε ζηε 

δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηε πιεξνθνξία ή 

ηεθκεξίσζε. Με εθηίκεζε, ΓΔΝΗΚΖ ΥΖΜΗΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α.Δ.  

 
 

 

 
 

 


