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ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ 1 

 

 
ρεηηθά κε ηνλ πλνπηηθφ δηαγσληζκφκε Αξ.Γηαθ. 80/2018 γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ»  (ΑΓΑ: 65ΣΓ4690ΧΕ-Φ0Τ), δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: 

 

ην παξάξηεκα Δ΄ (Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πίλαθαο δεηνπκέλωλ εηδώλ) ηεο δηαθήξπμεο 

αληηθαζίζηαηαη από ην θάηωζη  ζπλεκκέλν παξάξηεκα Δ΄ ιόγω αλαληηζηνηρίαο ζηελ αξίζκεζε ηωλ 

εηδώλ κε απηή ηωλ ηερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΕΑΪΜΖ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Δ΄ 
 

ΔΠΗΓΔΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

(CPV: 33141110-4) 

 

1. ΓΑΕΑ ΒΑΕΔΛΗΝΟΤΥΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ (7MX 10CM) 

Γάδεο βαδειηλνχρεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία απνζηεηξσκέλε. 

Να είλαη  ηδαληθή γηα εθαξκνγή ζηα εγθαχκαηα, πξνζηαηεπηηθή γηα ηηο κνιχλζεηο, ελπδαηηθή, κε θνιιεηηθή, κε 

ηνμηθή εκπνηηζκέλε κε αληηβαθηεξηαθή νπζία. 

 

2. ΓΑΕΑ ΓΗΠΛΧΜΔΝΖ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 12 PLY, 10Υ20CM 

Nα είλαη πδξφθηιε, αξίζηεο πνηφηεηαο, 100% βακβάθηπςειψλ ρεηξνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ.Ζ ππφ πξνκήζεηα 

γάδα λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο  θαη εηδηθφηεξα λα είλαη ηειείσο 

ιεπθή, άνζκε, απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, ειαηηψκαηα  ηεο χθαλζεο (ζρηζίκαηα, παξαθαζάδεο ζπζζσκαηψκαηα 

θισζηψλ θ.η.ι.),  ρεκηθέο νπζίεο (ζεηνχρα ή ρισξηνχρα θαηάινηπα) θαη λα κελ παξνπζηάδεη θαηά ηφπνπο 

ξππαξή εκθάληζε απφ νπνηεζδήπνηε νπζίεο (κεραλέιαηα θ.η.ι). Να είλαη πςειήο απνξξνθεηηθφηεηαο, άνζκε, 

ζηδεξσκέλε θαη λα κελ είλαη νχηε θαη λα θαίλεηαη ινμνυθαζκέλε.  

Να θέξεη βαξηνχρν αθηηλνζθηεξφ λήκα πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 45% ζετθνχ βαξίνπ πιεγκέλν θαηά κήθνο 

ηεο γάδαο θαη είλαη νξαηφ αθφκε θαη ζε κηθξέο δφζεηο αθηηλνβνιίαο. 

Σν αθηηλνζθηεξόλήκα λα είλαη πιεγκέλν εζσηεξηθά ηεο γάδαο θαη φρη θνιιεκέλν επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο. 

Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία αζθαιή θαη πξαθηηθή θαη λα θέξεη  θσδηθφ παξηίδαο θαη εκεξνκελία παξαγσγήο.  

Να είλαη θνκκέλεο ηζνκεηξηθά κε κεγάιε εζσηεξηθή αλαδίπισζε κε νξζνγσληζκέλε θαη φρη ινμή χθαλζε, ελψ 

ην πάρνο ηεο θισζηήο λα είλαη ηζνκεηξηθφ ζε φιε ηελ χθαλζε. 

Να θέξεη ζήκαλζε CE.  

Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη εχρξεζηε, 100 ηεκάρηα ζε ράξηηλν παθέην, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ησλ 

ηεκαρίσλ. 

Δπί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο λα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: 

α. Σα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ  

β. Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ  

γ. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο 

δ. Ο αξηζκφο παξηίδαο  

ε. Οη δηαζηάζεηο (κήθνο θαη πιάηνο)  

δ. Δίλαηθαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΔΝ 14079 θαη θέξεη ζήκαλζε CE. 

3.   ΓΑΕΑ ΑΠΛΖ Δ ΜΔΣΡΑ 

     Α.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Ζ απνξξνθεηηθή γάδα βάκβαθνο είλαη χθαζκα βάκβαθνο απιήο χθαλζεο πνπ έρεη ππνζηεί πιήξε ιεχθαλζε θαη 

θάζαξζε 

Β.  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Ζ ππφ πξνκήζεηα γάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο Διιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο IV θαη εηδηθφηεξα λα είλαη 

ηειείσο ιεπθή άνζκε, απαιιαγκέλε απφ θφιιεο ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρίζκαηα παξαθαζάδεο, 

ζπζζσκαηψκαηα θισζηψλ θιπ.) θαη λα κελ παξνπζηάδεη θαηά ηφπνπο ξππαξή εκθάληζε απφ νπνηεζδήπνηε νπζίεο 

(κεραλέιαηα θιπ.). 

Να είλαη ζηδεξσκέλε θαη λα κελ είλαη ή λα θαίλεηαη ινμνπθαζκέλε (ε γσλία ζχγθιηζεο ηνπ ζηήκνλα κε ηελ θξφθε 

λα είλαη 90 κνίξεο). 

Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ θισζηψλ αλά ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφκεηξν λα αλήθεη ζηνλ ηέηαξην ηχπν ηεο Διιεληθήο 

Φαξκαθνπνηίαο IV, ήηνη  

Αξηζκφο θισζηψλ αλά ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφκεηξν (cm2)         18 

Κισζηέο θαηά ζηήκνλα αλά 10 εθαηνζηά (cm)          100 ±5  

Διάρηζην θνξηίν ζξαχζεο ζε Newtons, αλά 5 εθαηνζηά (cm) ζηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζηήκνλα             50   

Κισζηέο θαηά θξφθε αλά 10 εθαηνζηά (cm)           80 ±5 

Διάρηζην θνξηίν ζξαχζεο ζε Newtons , αλά 5 εθαηνζηά (cm)                        30 

ζηε δηεχζπλζε ηεο θξφθεο         

Διάρηζηε κάδα ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν                     24 

     Γ. ΓΗΑΣΑΔΗ-ΤΚΔΤΑΗΑ 

Οη γάδεο ζα έρνπλ πιάηνο 90 (+ - 1%) εθαηνζηά (cm) θαη κήθνο 100 (+ - 1%) κέηξσλ (m) 

Οη γάδεο ζα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα κε κνξθή αλαδίπισζεο (ΕΗΚ-ΕΑΚ) ηνπ ελφο κέηξνπ ή ζε θχιια 

κε ηε κία δηάζηαζε 90 cm ζε απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία αλά παθέην. 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ 

πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηελ κεηαθνξά. 
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Δπί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: 

     1. Σα ζηνηρεία εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

     2. Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

     3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο 

     4. Ο αξηζκφο παξηίδαο 

     5. Οη δηαζηάζεηο (κήθνο θαη πιάηνο) 

     6. Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ν θνξέαο 

     7. Ζ έλδεημε ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ κε αλεμίηειε θφθθηλε κειάλε 

     8. Ζ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE 

Γ. ΔΛΔΓΥΟΗ 

Ζ ηαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζψο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην 

ελαξκνληζκέλν πξφηππν EN 14079: 2003 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηφ 10 % ηεο πξνζθνκηζζείζαο 

πνζφηεηαο. 

Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ε επηηξνπή παξαιαβήο μερσξίδεη ηελ αλαγθαία πνζφηεηα δείγκαηνο ηελ νπνία 

απνζηέιιεη γηα έιεγρν ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα (ΔΟΦ, ΓΥΚ θιπ) 

 

4. ΓΑΕΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΠΟΡΧΓΖ (10CMΥ10M) 
- Απηνθφιιεηνο θνξέαο γάδαο ζε ξνιφ κε ηζρπξή θνιιεηηθή νπζία.  

- Να ραξαθηεξίδεηαη σο ππφ αιιεξγηθή.  

- Φηιηθή πξνο ην δέξκα κε απαιή θαη αζθαιή ζηεξέσζε γηα ηηο ηξίρεο. 

- Να είλαη εχθακπην θαη λα αθαηξείηαη εχθνια.  

- Ζ εθαξκνγή ηνπ λα πξνζθέξεη  άζεπηε ηερληθή.  

 

5. ΓΑΕΑ ΓΗΠΛΧΜΔΝΖ ΑΠΛΖ 8 PLY, 10Υ10 CM 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Ζ ππφ πξνκήζεηα γάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ 

ΔΝ 14079:2003 θαη εηδηθφηεξα λα είλαη ηειείσο ιεπθή, άνζκε, απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, ειαηηψκαηα ηεο 

χθαλζεο (ζρίζκαηα, παξαθαζάδεο, ζπζζσκαηψκαηα θισζηψλ θιπ) θαη λα κε παξνπζηάδεη θαηά ηφπνπο 

ξππαξή εκθάληζε απφ νπνηεζδήπνηε νπζίεο (κεραλέιαηα θιπ). Να είλαη ζηδεξσκέλε θαη λα κελ είλαη ή λα 

θαίλεηαη ινμνυθαζκέλε (ε γσλία ζχγθιηζεο ηνπ ζηήκνλα κε ηελ θξφθε λα είλαη 90º κνίξεο).  

Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ θισζηψλ αλά ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφκεηξν λα αλήθεη ζηνλ πέκπην ηχπν ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΝ14079:2003, ήηνη:  

Αξηζκφο θισζηψλ, αλά ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφκεληξν (cm2)            18  

Κισζηέο θαηά ζηήκνλα αλά 10 εθαηνζηά (cm)                                100±5  

Eιάρηζην θνξηίν ζξαχζεο ζε Newtons, αλά 5 εθαηνζηά (cm)  

ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζηίκνλα                                                             50  

Κισζηέο θαηά θξφθε αλά 10 εθαηνζηά (cm)                                    80±5  

Eιάρηζην θνξηίν ζξαχζεο ζε Newtons, αλά 5 εθαηνζηά (cm)  

ζηε δηεχζπλζε ηεο θξφθεο                                                               30  

Διάρηζηε κάδα ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (gr/m2)           24  

 

ΓΗΑΣΑΔΗ-ΤΚΔΤΑΗΑ 
Οη γάδεο ζα έρνπλ πιάηνο 90 (+-1%) εθαηνζηά (cm) θαη κήθνο 100(+-1%) κέηξσλ (m).  

Οη γάδεο ζα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα κε κνξθή αλαδίπισζεο (ΕΗΚ- ΕΑΚ) ηνπ ελφο (1) κέηξνπ ή ζε 

θχιια κε ηε κία δηάζηαζε 90 cm ζε απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία αλά παθέην.  

Tα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ 

πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά.  

Δπί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ:  

1. Σα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο  

2. Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ  

3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο  

4. Ο αξηζκφο παξηίδαο  

5. Οη δηαζηάζεηο (κήθνο θαη πιάηνο)  

6. Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ν θνξέαο  

7. Ζ έλδεημε ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ κε αλεμίηειε κειάλε  

8. Ζ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE  

 

ΔΛΔΓΥΟΗ Ζ ηαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζψο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΔΝ 14079:2003 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο πξνδηαγξαθήο 
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6.  ΓΑΕΑ ΣΤΠΟΤ REGAL 5Υ5CM 

7.  ΓΑΕΑ ΣΤΠΟΤ REGAL 10Υ10CM 

-  Γάδα πθαζκέλε απνξξνθεηηθή ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Πξνδηαγξαθή ΔΝ 14079, κε 17 θισζηέο /cm2 κε      

θνκκέλεο άθξεο θαη δηπισκέλε . 

-   Να κπνξεί λα μεδηπισζεί πνιιέο θνξέο φηαλ ε ρξήζε ην απαηηεί ρσξίο λα μεθηίζνπλ ηα λήκαηα.  

-   Να κελ είλαη απνζηεηξσκέλεο. 

-   Να είλαη θαηάιιειεο γηα ηε γεληθή πεξηπνίεζε ησλ ηξαπκάησλ .  

-   Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 100 ηεκαρίσλ. 

 

8. ΓΑΕΑ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ  

- Γάδα ηξαρεηνζηνκίαο 10Υ10 CM 

- Να  είλαη  πδξφθηιε,  απφ  πιηθφ  non‐woven,  απαιή  θαη λα κελ θνιιά ζην ηξαχκα. 

- Να επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αέξα αιιά λα απνηειεί θξάγκα θαηά ησλ κηθξνβίσλ. 

- Να έρεη δηπισκέλα άθξα γηα λα κελ ππάξρεη απψιεηα θισζηψλ θαη μέθηηα.  

- Να έρεη ζρηζκή 5 cm ζηε  κέζε γηα  λα εηζάγεηαη  ζην  ηξαρεηνζηφκην. 

- Nα είλαη ζε αηνκηθή  απνζηεηξσκέλε  ζπζθεπαζία,  ζε  θαθειάθη  ησλ  δπν  ηεκαρίσλ. 

- Να δηαζέηεη CE mark. 

 

9. ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΣΑΥΤΔΠΗΓΔΜΟ9 Υ 10 CM  ±2CM 

10. ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΣΑΥΤΔΠΗΓΔΜΟ9 Υ 15 CM  ±1CM 

11. ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΣΑΥΤΔΠΗΓΔΜΟ 9 Υ 20 CM  ±1CM 

- Απηνθφιιεηα επηζέκαηα θάιπςεο ηξαχκαηνο κε γάδα.  

- Με πδξφθηιε απνξξνθεηηθή nonwoven γάδα ζην ζεκείν επαθήο κε ην ηξαχκα 

- Να είλαη απνζηεηξσκέλα 

- Να είλαη δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα θαη λα παξέρνπλ κεγάιε θαη γξήγνξε απνξξνθεηηθή 

ηθαλφηεηα εθθξίζεσλ. 

- Ζ θνιιεηηθή επηθάλεηα λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα θαη λα κελ πξνθαιεί αιιεξγίεο. 

- Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί. 

12. ΔΠΗΓΔΜΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΣΑΞΧΣΖ 5CM, ±1CM 

- Ζ ηαηλία ηνπ ιεπθνπιάζηε λα είλαη απφ ζπλζεηηθφ κεηάμη ζε ιεπθφ ρξψκα. 

- Να κελ έρεη εμσηεξηθφ πεξίβιεκα.  

- ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο λα ππάξρεη νκνηφκνξθα επηζηξσκέλε θνιιεηηθή χιε ε νπνία λα 

έρεη πνιχ θαιή ηθαλφηεηα επηθφιιεζεο θαη ππναιιεξγηθέο ηδηφηεηεο.  

- Να θφβεηαη εχθνια κε ην ρέξη, λα ζηαζεξνπνηεί επηδέζκνπο θαη επηζέκαηα θάζε ηχπνπ θαη λα κελ αθήλεη 

ππνιείκκαηα θφιιαο.  

- Ζ ηαηλία λα είλαη δηαπεξαηή ζηνλ αέξα θαη ηνπο πδξαηκνχο.  

- ε κήθε κηθξφηεξα απφ 3 m, δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ελψζεηο ζηε ζπλέρεηα ηεο ηαηλίαο ελψ ζε κήθε 

κεγαιχηεξα απφ 3 m, δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) έλσζε.  

- Να είλαη δηαζηάζεσλ : ξνιφ ησλ 5 CM Υ 10 M(± 0,5cm/0,5m). 

- Ο αληηαιιεξγηθφο ιεπθνπιάζηεο λα είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε πελία θαη ηα πελία ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά 

- Οη επηζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία είλαη: ην πεξηερφκελν, ε πνζφηεηα, 

ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο (CE MARK), εκεξνκελία 

ιήμεσο ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ. 

 

13.ΔΠΗΓΔΜΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΠΟΡΧΓΖ ΓΗΑΦΑΝΖ  ( ΠΛΑΣΗΚΖ) 2,5CM 
- Ζ ηαηλία πξέπεη λα είλαη ππναιιεξγηθή, απφ πνξψδεο, δηαθαλέο πνιπεζπιαίλην, απηνθφιιεηε, απφ πιηθφ 

nonwoven ηχπνπ Micropore 

- Με ππναιιεξγηθή ζπγθνιιεηηθή νπζία θαηαλεκεκέλε νκνηφκνξθα 

- Να θνιινχλ ζηαζεξά. 

- Να θφβεηαη εχθνια κε ην ρέξη, λα κελ θνιιάεη ζηα γάληηα θαη λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα. 

- Να αθαηξνχληαη εχθνια θαη αλψδπλα 

- Να είλαη δηαζηάζεσλ2,5 CM Υ 10 M (± 0,5cm/0,5m).  

- Να είλαη ζπζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ην πιηθφ ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο απνζήθεπζήο 

ηνπ.  

- Οη επηζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία είλαη: ην πεξηερφκελν, ε πνζφηεηα, 

ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο (CE MARK), εκεξνκελία 

ιήμεσο ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ. 
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14.  ΔΠΗΓΔΜΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΥΑΡΣΗΝΖ 2,5CM 

- Σαηλίεο απηνθφιιεηεο κε πθαζκέλεο (ράξηηλεο) . 

- Ζ ηαηλία πξέπεη λα είλαη κε ππναιιεξγηθή ζπγθνιιεηηθή νπζία θαηαλεκεκέλε νκνηφκνξθα . 

- Σν ρξψκα ηεο λα είλαη ιεπθφ, λα θφβεηαη εχθνια κε ην ρέξη, λα κελ θνιιάεη ζηα γάληηα, λα κελ αθήλεη 

ππνιείκκαηα θαη λα αθαηξνχληαη αλψδπλα .  

- Να επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη ησλ πδξαηκψλ. 

- Να είλαη δηαζηάζεσλ2,5CMX10Μ (± 0,5cm/0,5m).  

- Να είλαη ζπζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ην πιηθφ ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο απνζήθεπζήο 

ηνπ.  

- Οη επηζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία είλαη: ην πεξηερφκελν, ε πνζφηεηα, 

ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο (CE MARK), εκεξνκελία 

ιήμεσο ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ. 

 

15.  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΜΠΟΝ 

Οθζαικνινγηθά Δπηζέκαηα γάδαο, απνξξνθεηηθά, απνζηεηξσκέλα, ζε ζρήκα νβάι, ζε κέγεζνο πνπ λα θαιχπηεη 

ηνλ νθζαικφ. Δζσηεξηθά ην επίζεκα λα θέξεη βακβάθη άξηζηεο πνηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη αίζζεζε 

απαιφηεηαο θαη άλεζεο θαη εμσηεξηθά λα πεξηβάιιεηαη απφ γάδα θαη απφ ηηο 2 (δχν) πιεπξέο. 

 

16.ΔΠΗΓΔΜΟ ΑΠΛΟ ΓΑΕΑ 10CMΥ10M 

Οη επίδεζκνη γάδαο λα θαηαζθεπάδνληαη απφ χθαζκα γάδαο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο 

βακβαθεξήο απνξξνθεηηθήο γάδαο (Γάδα Απιή ζε κέηξα (α/α4), παξάγξαθνη Α, Β, Γ, Γ)  κε ηηο αθόινπζεο 

πξνζζήθεο. 

Ζ θνπή ησλ επηδέζκσλ γάδαο λα γίλεηαη παξάιιεια πξνο ηηο θισζηέο ηνπ ζηήκνλα, ρσξίο μέθηηα. 

ΓΗΑΣΑΔΗ  10CMΥ10M 

ΤΚΔΤΑΗΑ  Κάζε επίδεζκνο γάδαο λα ηπιίγεηαη θπιηλδξηθά κε αηνκηθφ ράξηηλν πεξηηχιηγκα θαηά ηξφπν 

πνπ λα πξνζηαηεχεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο (πρ ζθφλε θηι) θαη επί ηεο αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ επηδέζκνπ, θαζψο θαη νη παξαθάησ 

ελδείμεηο : 

1. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο 

2. Ο αξηζκφο παξηίδαο 

3. Οη δηαζηάζεηο (κήθνο θαη πιάηνο) 

4. Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ν θνξέαο 

5. Ζ έλδεημε ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ κε αλεμίηειε θφθθηλε κειάλε 

6. Ζ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE 

Πνζφηεηα αηνκηθά ζπζθεπαζκέλσλ επηδέζκσλ αλά 10 ηεκάρηα λα ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζε ραξηνθηβψηηα πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θαη εχθνιε κεηαθνξά.  

Δπί ηεο ηειηθήο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεκαρίσλ επηδέζκσλ, θαζψο θαη 

φιεο νη ελδείμεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ( 1- 6) 

 

17.  ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ 8CM 

18.  ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ 10CM 

19.  ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ 12CM 

20.  ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ  15CM 

21.  ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ  20CM 

Τθαζκάηηλεο ηαηλίεο (ειαζηηθνί επίδεζκνη) πνπ λα απνηεινχληαη απφ βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα 

θαηάιιειεο χθαλζεο (θαζαξή θαη ρσξίο ελψζεηο), ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά απηψλ.  

Οη παξπθέο ησλ ηαηληψλ ζα πξέπεη λα είλαη πθαζκάηηλεο (ππφ κνξθή νχγηαο) θαη φρη θνκκέλεο.  

Ζ επηκήθπλζε ησλ ηαηληψλ κε ζχγρξνλε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (λα αθνινπζνχλ θαηά πξνζέγγηζε ην λφκν ηεο 

ειαζηηθήο παξακφξθσζεο) ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε 70% ηνπ αξρηθνχ κήθνπο. Ζ δχλακε πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ επηκήθπλζε 70% πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζην (min) 10N αλά εθαηνζηφ (cm) δεινχκελνπ πιάηνπο.  

Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη λα επηκεθχλνληαη ρσξίο ειάηησζε ηνπ πιάηνπο. Μεηά ηελ επαλαθνξά απφ ηελ ηάλπζε, 

ην κήθνο ηνπ δνθηκίνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ κήθνπο πιήξνπο ηάλπζεο.  

Να είλαη αλζεθηηθνί θαη λα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ζην δέξκα.  

Να έρνπλ ρξψκα αλνηθηφ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηθαλφ αξηζκφ ζπλδεηήξσλ γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο.  

Σν βάξνο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 70 gr/m2.  

ΓΗΑΣΑΔΗ Σν πιάηνο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαζνξίδεηαη ζε 8,10,12,15 θαη 20 εθαηνζηά (cm) θαη ην 

αξρηθφ κήθνο ζε 2,7 κέηξα (m) πεξίπνπ θαη ην ηειηθφ κήθνο ζε ηαληζκφ 4.5 κέηξα (m) θαη’ ειάρηζην (min).  

Κάζε ειαζηηθφο επίδεζκνο λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αξηζκφ ζπλδεηήξσλ σο εμήο:  

Γηα ην πιάηνο ησλ 8 cm έλαο ζπλδεηήξαο.  

Γηα ην πιάηνο ησλ 10 cm δχν ζπλδεηήξεο  
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Γηα ην πιάηνο ησλ 12 cm δχν ζπλδεηήξεο  

Γηα ην πιάηνο ησλ 15 cm ηξεηο ζπλδεηήξεο 

Γηα ην πιάηνο ησλ 20 cm ηξεηο ζπλδεηήξεο 

ΤΚΔΤΑΗΑ Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη λα παξαδίδνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία εληφο ζεινθάλ ή πιαζηηθνχ 

πιηθνχ, ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηνθηβψηηα γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο θαηαπνλήζεηο 

θαηά ηε κεηαθνξά. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη πξέπεη λα παξέρνπλ 

πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά. 

 

22.  Δπίδεζκνο ηζρπξόο ειαζηηθόο γηα ηζρπξή πεξίδεζε 8Υ450 CM 

23.  Δπίδεζκνο ηζρπξόο ειαζηηθόο γηα ηζρπξή πεξίδεζε 10Υ450 CM 

24.  Δπίδεζκνο ηζρπξόο ειαζηηθόο γηα ηζρπξή πεξίδεζε 12Υ450 CM 

25. Δπίδεζκνο ηζρπξόο ειαζηηθόο γηα ηζρπξή πεξίδεζε 15Υ450 CM 

Δπίδεζκνη ειαζηηθνί πςειήο έθηαζεο θαη ζπκπίεζεο πθαζκέλνη. Ζ ζπκπίεζε ηνπο λα είλαη πνιχ ηζρπξή αιιά 

ειεγρφκελε. Ζ ειαζηηθφηεηα ηνπο λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 120%. Να επηκεθχλνληαη ρσξίο λα ειαηηψλεηαη ην 

πιάηνο ηνπο θαη λα επαλέξρνληαη  κεηά ηνλ ηαληζκφ  ζην αξρηθφ κήθνο. Να είλαη ηδηαίηεξα θηιηθνί  πξνο ην δέξκα 

επηηξέπνληαο ηνπ λα αλαπλέεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίδεζεο. Να είλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε 

ζπλδεηήξεο. 

 

26.Σξαπκαπιάζη καθξόζηελα 2CMΥ100MM 

Τπναιιεξγηθά απηνθφιιεηα επηζέκαηα γηα κηθξά ηξαχκαηα  

 (π.ρ. απφ αηκνιεςία, κηθξνεθδνξέο), αδηάβξνρα, ,  καθξφζηελα,  απνζηεηξσκέλα κε αθηίλεο γ. 

 

27.  Σαηλία ζπκπιεζίαζεο δέξκαηνο 6Υ75mm 

28.  Σαηλία ζπκπιεζίαζεο δέξκαηνο 6Υ100mm 

29.  Σαηλία ζπκπιεζίαζεο δέξκαηνο 13Υ102mm 

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαηάιιειν κε πθαζκέλν πιηθφ (λα δεισζεί ε ζχλζεζε-ηχπνο) ζην νπνίν έρεη 

επηζηξσζεί θαηάιιειε αληηαιιεξγηθή θνιιεηηθή χιε (λα δεισζεί πνηα).  

- Να είλαη αεξνδηαπεξαηέο (πνξψδεο πιηθφ), λα έρνπλ κεγάιε αληνρή θαη λα πξνζθέξνπλ κεγάιεο δηάξθεηαο θαη 

ηθαλνπνηεηηθή ζπγθφιιεζε κε ηελ επηδεξκίδα.  

- Να είλαη απνζηεηξσκέλεο (λα δεισζεί κέζνδνο απνζηείξσζεο). Να είλαη ζπζθεπαζκέλεο ηνπιάρηζηνλ αλά 6 

ζε θάζε παθέην. 

 

30.Δπίδεζκνο νξζνπεδηθόο 15cm (ΟΡΘΟΜΠΑΝ) 

Δηδηθφ βακβάθη γχςσλ, πδξφθνβν, 

100% βακβάθη ρσξίο ίλεο (ηχπνπ νξζνκπάλ ή ηζνδχλακν) 

Καηάιιειν γηα ηελ επίδεζε άθξσλ ζε πεξηπηψζεηο εγθαπκάησλ θαη εθηεηακέλσλ ηξαπκάησλ Να έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηζρπξήο απνξξφθεζεο ησλ εμηδξσκέλσλ θαη ησλ άιισλ παξαγσγηθψλ πγξψλ απφ ηηο ηξαπκαηηθέο 

επηθάλεηεο. 

Αηνκηθά ζπζθεπαζκέλν ζε ξνιφ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. Με ζήκαλζε CE. 

 

31. Σακπόλ ξηληθό ρωξίο αεξαγωγό, 8 CM 

32. Σακπόλ ξηληθό κε  αεξαγωγό, 8 CM 

Σακπφλ αηκνζηαηηθά ξηληθά,  κε θαη ρσξίο αεξαγσγφ γηα πξφζζην θαη νπίζζην επηπσκαηηζκφ. 

  Να είλαη απνζηεηξσκέλα, κηαο ρξήζεσο, κε απνξξνθήζηκα 

  Να απνξξνθάεη 20 θνξέο ην βάξνο ηνπ. 

 

33.  Ρηληθόο θαζεηήξαο επηπωκαηηζκνύ κε κπαιόλη 7,5 CM 

Ρηληθφο θαζεηήξαο γηα επίζρεζε ξηλνξξαγηψλ (πξνζζηνπίζζηνπ πσκαηηζκνχ). 

Καηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθή ζηιηθφλε κε έλα κπαινλάθη. 

 

34.  Ρηληθόο θαζεηήξαο επηπωκαηηζκνύ κε 2 κπαιόληα 9 CM 

Ρηληθφο θαζεηήξαο γηα επίζρεζε ξηλνξξαγηψλ (πξνζζηνπίζζηνπ πσκαηηζκνχ) απφ αλζεθηηθή ζηιηθφλε κε δχν 

κπαινλάθηα. 

 

35. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνθνιινεηδήαιγεληθά κείωζεο πίεζεο 15CM±2CM 

36. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνθνιινεηδήαιγεληθά κείωζεο πίεζεο 10CM±2CM 

Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνθνιινεηδήαιγεληθά κείσζεο πίεζεο. 

Να έρνπλ θαιή εθαξκνγή θαη λα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. 

Να επηηπγράλνπλ ζωζηή θαη ηαρεία επνχισζε ησλ πιεγψλ. 
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Να παξέρνπλ πξνζηαζία ηνπ ηξαχκαηνο απφ εμσηεξηθά κηθξφβηα θαη πγξά. 

Να είλαη απαιά θαη εχθακπηα γηα ηέιεηα εθαξκνγή. 

Να αθαηξνχληαη εχθνια ρσξίο εξεζηζκνχο. 

 

37.  Δπίζεκα αιγεληθό ζε θνξδόλη κε άξγπξν δηαζηάζεωλ 3CMΥ44CM±15CM(αθνξά ζην κήθνο) 

Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα αιγεληθά, αληηκηθξνβηαθά κε άξγπξν θαη θπηηαξίλε πςεινχ g πνπ λα ζπλδπάδεη 

κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα, αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή  

 

38.  Δπίζεκα γηα έιθε κε θνιιεηηθό κε άξγπξν 15Υ15CM ±3CM 

Δπίζεκα αθξψδεο κε θνιιεηηθφ, κε άξγπξν. 

Με εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα πνιπεζηέξα θαη 

αληηκηθξνβηαθφ παξάγνληα αξγχξνπ ρσξίο ζνπιθαδηαδίδε. 

Γηα πγξή ζεξαπεία έιθνπο κε ινίκσμε ή απμεκέλν θίλδπλν γηα ινίκσμε . 

Να κελ επηηξέπεηαη ε δηαξξνή εμηδξψκαηνο ζην πεξηβάιινλ 

 

39. Δπηζέκαηα γηα έιθε κε άξγπξν θνιιεηηθά 23Υ23 CM (ΓΗΑ ΚΟΚΚΤΓΑ)±2CM 

40. Δπηζέκαηα γηα έιθε κε άξγπξν θνιιεηηθά19Υ20CM(ΓΗΑ ΠΣΔΡΝΑ) ±2CM 

Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα πδξνπνιπκεξή αθξψδε, δηαξθνχο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνχ αξγχξνπ νκνηνγελψο 

θαηαλεκεκέλνπ ζε φιε ηε δνκή ηνπ αθξψδνπο. 

Απηνθφιιεηα κε θπζηθφ πεξηκεηξηθφ θνιιεηηθφ απφ ππναιιεξγηθή θφιια, γηα ηελ απνθπγή δηαβξνρήο. 

Σν απνξξνθεηηθφ αθξψδεο ηκήκα ηνπ επηζέκαηνο θαηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ εμηδξψκαηνο, λα εθηείλεηαη έηζη 

ψζηε λα είλαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηα ηνηρψκαηα ηνπ έιθνπο ρσξίο ηελ παξεκβνιή άιισλ ζηξσκάησλ 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε γξήγνξε απνξξφθεζε ηνπ εμηδξψκαηνο.  

Ζ ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνχ παξάγνληα αξγχξνπ ζην έιθνο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο 

θαη ε θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ λα απνξξνθνχληαη αθφκε θαη εληφο ηνπ επηζέκαηνο. 

Σν επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε θαη λα έρεη πςειή ζπγθξάηεζε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηε 

δηαξξνή εμηδξψκαηνο δηα κέζσ ηεο κεκβξάλεο, ζην πεξηβάιινλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. 

Υσξίο ηνπηθφ αληηβηνηηθφ γηα κεζαία έσο θαη πςειή πνζφηεηα εμηδξψκαηνο 

 

41. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθά θνιιεηηθά 15Υ20CM , ±2CM     

42. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθά θνιιεηηθά 20Υ20CM ,  ±2CM     

Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα, κε απνξξνθεηηθφ ζηξψκα πδξνηξηρνεηδηθήο απνξξφθεζεο απφ ίλεο πνιπκεξνχο θαη 

θπηηαξίλεο, πνπ δεζκεχεη ην εμίδξσκα, ην κεηαηξέπεη ζε ηδει απνκαθξχλνληαο ην απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ έιθνπο 

αθφκε θαη θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο, απαιείθνληαο ηνλ θίλδπλν δηαβξνρήο ηνπ πγηνχο δέξκαηνο.  

Να είλαη θαηάιιεια γηα έιθε ρακεινχ έσο πςεινχ εμηδξψκαηνο 

Με πιέγκα επαθήο πνπ λα ξπζκίδεη ηελ απνξξφθεζε απνηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία ηδει  ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

έιθνπο 

Να θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε θαη λα έρεη πςειή ζπγθξάηεζε ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηε 

δηαξξνή(πγξνχ) εμηδξψκαηνο ζην πεξηβάιινλ δηα κέζσ ηεο κεκβξάλεο.  

Απηνθφιιεηα κε θπζηθφ απνξξνθεηηθφ θνιιεηηθφ απφ ππναιιεξγηθή θφιια γηα ηελ απνθπγή δηαβξνρήο. 

 

43. Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνηξηρνεηδηθά θνιιεηηθά 15Υ15CM , ±2CM     

Αθξψδε πδξνηξηρνεηδηθά επηζέκαηα κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν 

πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο γηα επνχισζε ρξφλησλ ειθψλ 

 

44. Δπηζέκαηα γηα έιθε αθξώδε θνιιεηηθά 18Υ18CM , ±1CM     

45. Δπηζέκαηα γηα έιθε αθξώδε θνιιεηηθά 18Υ28CM ,  ±1CM 

Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα πδξνπνιπκεξή. 

Σν απνξξνθεηηθφ αθξψδεο ηκήκα ηνπ επηζέκαηνο θαηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ εμηδξψκαηνο, λα εθηείλεηαη έηζη 

ψζηε λα είλαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηα ηνηρψκαηα ηνπ έιθνπο ρσξίο ηελ παξεκβνιή άιισλ ζηξσκάησλ 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε γξήγνξε απνξξφθεζε ηνπ εμηδξψκαηνο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ. 

Σν επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε θαη λα έρεη πςειή ζπγθξάηεζε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηε 

δηαξξνή εμηδξψκαηνο δηα κέζσ ηεο κεκβξάλεο, ζην πεξηβάιινλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. 

 

46.  Δπηζέκαηα γηα έιθε πδξνθνιινεηδή(γηαθόθθπγα) 18Υ20CM±2CM 

Δπίζεκα πδξνθνιινεηδέο απηνθφιιεην θπηηαξίλεο, κε πεξηθεξεηαθή απηνθφιιεηε δψλε.  

Να είλαη αδηάβξνρν, θαη λα κελ πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο 

Να πξνζηαηεχεη απφ κνιχλζεηο θαη λα πξνάγεη ηελ επνχισζε δεκηνπξγψληαο έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ηξαχκαηνο 

Να έρεη θαιή εθαξκνγή. 
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47. Δπηζέκαηα γηα έιθε αθξώδε κε θνιιεηηθά 10Υ10CM , ±2CM     

 

48. Δπίζεκα ζπξέη βηναπνξξνθήζηκνπ θνιιαγόλνπ 

Απνζηεηξσκέλν ζπξέη θφλεσο απφ ίππεην θνιιαγφλν γηα ηελ επνχισζε ηξαπκάησλ.  

Να είλαη πιήξσο απνξξνθήζηκν.  

Να κελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο θαη λα έρεη αηκνζηαηηθέο ηδηφηεηεο. 

Να είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επνχισζε ειθψλ- θαηαθιίζεσλ-ρεηξνπξγηθψλ ηξαπκάησλ-εγθαπκάησλ.  

 

  

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ: 

 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη 

δείγκαηα  (ηνπιάρηζηνλ 3), κε εμαίξεζε δείγκαηα ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή ηεο αμίαο δελ κπνξνχλ λα 

ζηαινχλ. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο, λα θαηαηεζεί ζρεηηθφ έγγξαθν πεξί κε δπλαηφηεηαο 

απνζηνιήο. 

2. Σα είδε λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα φπνπ απαηηείηαη θαη ζηελ ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 

CEMARK. 

3. Ζ εκεξνκελία ιήμεσο ησλ πξντφλησλ λα είλαη άλσ ησλ δχν εηψλ. 

4. Τπεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο θαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα 

ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά). 

5. Να θαηαηίζεληαη γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο, ζρεηηθφ κε ηελ θαηεγνξία ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε 

ηελ νδεγία 93/42ΔΟΚ. 

6. Κάζε πξνζθεξφκελν πξντφλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ κε πιήξε αζθάιεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή (Οδεγία 93/42/ΔΟΚ παξ. 13 

ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο ππ. αξ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ. 130648-ΦΔΚ 2198/Β/02-10-09). 

7.  Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία εθφζνλ δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο αξρέο 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ αξ. 

ΓΤ8δ/ΓΠ.νηθ/1348/16-1-04 (ΦΔΚ 32Β) θαη λα θαηαζέζεη πξνο ηνχην ζρεηηθή βεβαίσζε. 

8. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο (5) πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπ 

αξκφδηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ηκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα δείγκαηα πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ δηαγσληζκφ. 

9. Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.     
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ΠΗΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ 

 

 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ

A/

A

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΗΓΟΤ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ

ΜΟΝ/ 

ΜΔΣ

ΚΧΓΗΚΟ

 

ΠΑΡ/ΣΗΜ

ΧΝ

ΣΗΜΖ 

Π.Σ. Ή 

ΣΗΜΖ 

ΑΠΌ 

ΔΡΔΤΝΑ 

ΑΓΟΡΑ

 ΑΞΗΑ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΑΞΗΑ 

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗ

ΚΖ ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ

1 ΔΠΓΒΕ001 ΓΑΕΑ ΒΑΕΔΛΗΝΟΤΥΟ 10cm Υ 7cm 10 ΣΜΥ ΓΑ 4,4000 44 13% 5,72 49,72

2 ΔΠΓΓΠ006
ΓΑΕΑ ΓΗΠΛΩΜΔΝΖ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 12 PLY 10cm Υ 

20cm
121.000 ΣΜΥ 4.5.27 0,0277 3351,7 13% 435,72 3787,42

3 ΔΠΓΕΑ002   ΓΑΕΑ ΑΠΛΖ Δ ΜΔΣΡΑ 120.000 ΜΔΣΡΑ 4.5.8 0,0810 9720 24% 2332,8 12052,8

4 ΔΠΓΕΑ001  ΓΑΕΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΠΟΡΩΓΖ 10cm Υ 10m 700 ΣΜΥ ΓΑ 1,1500 805 13% 104,65 909,65

5 ΔΠΓΕΓ003  ΓΑΕΑ ΓΗΠΛΩΜΔΝΖ ΑΠΛΖ 8 PLY 10cm Υ 10m 140.000 ΣΜΥ 4.5.21 0,0095 1330 13% 172,9 1502,9

6 ΔΠΓΕΡ001  ΓΑΕΑ ΣΤΠΟΤ REGAL 5cm Υ 5cm        165.000 ΣΜΥ 4.5.38 0,0027 445,5 13% 57,92 503,42

7 ΔΠΓΕΡ002  ΓΑΕΑ ΣΤΠΟΤ REGAL 10cm Υ 10cm      220.000 ΣΜΥ ΓΑ 0,0051 1122 13% 145,86 1267,86

8 ΔΠΓΣΡ001  ΓΑΕΑ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ 10cm Υ 10cm   1.500 ΣΜΥ ΓΑ 0,0690 103,5 13% 13,46 116,96

9 ΔΠΓΥΣ001
  ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟ ΣΑΥΤΔΠΗΓΔΜΟ 9CM Υ 10CM  

±2CM
27.000 ΣΜΥ 4.5.39 0,0333 899,1 13% 116,88 1015,98

10 ΔΠΓΥΣ002
 ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟ ΣΑΥΤΔΠΗΓΔΜΟ 9CM Υ 15CM 

±1CM
22.000 ΣΜΥ 4.5.60 0,0489 1075,8 13% 139,85 1215,65

11 ΔΠΓΥΣ003
  ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟ ΣΑΥΤΔΠΗΓΔΜΟ 9CM Υ 20CM 

±1CM
22.000 ΣΜΥ 4.5.4 0,0586 1289,2 13% 167,6 1456,8

12 ΔΠΓΣΝ001  ΔΠΗΓΔΜΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΣΑΞΩΣΖ 5CM Υ 10M ±1CM 5.000 ΣΜΥ ΓΑ 0,6852 3426 13% 445,38 3871,38

13 ΔΠΓΣΝ002  
ΔΠΗΓΔΜΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΠΟΡΩΓΖ ΓΗΑΦΑΝΖ                        

(ΠΛΑΣΗΚΖ) 2,5CM Υ 10M
2.800 ΣΜΥ ΓΑ 0,1762 493,36 13% 64,14 557,5

14 ΔΠΓΣΝ004  ΔΠΗΓΔΜΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΥΑΡΣΗΝΖ  2,5CM Υ10M 3.900 ΣΜΥ 4.4.18 0,1508 588,12 13% 76,46 664,58

15 ΔΠΓΦΡ003  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΜΠΟΝ 360 ΣΜΥ 43.20.3.3 0,0460 16,56 13% 2,15 18,71

16 ΔΠΔΠΓ001  ΔΠΗΓΔΜΟ ΑΠΛΟ ΓΑΕΑ (ΚΟΗΝΟ) 10CM Υ 10M 600 ΣΜΥ 4.4.56 0,0320 19,20 13% 2,5 21,7

17 ΔΠΔΠΓ002  ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ 8 CM      1.000 ΣΜΥ 4.4.30 0,1100 110 13% 14,3 124,3

18 ΔΠΔΠΓ003  ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ 10 CM     1.000 ΣΜΥ 4.4.10 0,1010 101 13% 13,13 114,13

19 ΔΠΔΠΓ004 ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ 12CM     700 ΣΜΥ 4.4.26 0,1479 103,53 13% 13,46 116,99

20 ΔΠΔΠΓ005  ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ 15 CM     850 ΣΜΥ 4.4.35 0,1820 154,7 13% 20,11 174,81

21 ΔΠΔΠΓ025 ΔΠΗΓΔΜΟ ΔΛΑΣΗΚΟ 20 CM     100 ΣΜΥ 4.4.9 0,2200 22 13% 2,86 24,86

22 ΔΠΔΠΓ008  
ΔΠΗΓ. ΗΥΤΡΟ ΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΗΥΤΡΖ ΠΔΡΗΓΔΖ 

8CM X 450CM
40 ΣΜΥ ΓΑ 1,7200 68,8 13% 8,94 77,74

23 ΔΠΔΠΓ009  
ΔΠΗΓ. ΗΥΤΡΟ ΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΗΥΤΡΖ ΠΔΡΗΓΔΖ 

10CM X 450CM
40 ΣΜΥ 4.4.38 0,3500 14 13% 1,82 15,82

24 ΔΠΔΠΓ010
ΔΠΗΓ. ΗΥΤΡΟ ΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΗΥΤΡΖ ΠΔΡΗΓΔΖ 

12CM X 450CM
40 ΣΜΥ ΓΑ 0,9400 37,6 13% 4,89 42,49

25 ΔΠΔΠΓ011
ΔΠΗΓ. ΗΥΤΡΟ ΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΗΥΤΡΖ ΠΔΡΗΓΔΖ 

15CM X 450CM
50 ΣΜΥ ΓΑ 1,1400 57 13% 7,41 64,41

26 ΔΠΣΡΜ001  ΣΡΑΤΜΑΠΛΑΣ ΜΑΚΡΟΣΔΝΑ 2CM X 100MM 22.000 ΣΜΥ ΓΑ 0,0057 125,4 13% 16,3 141,7

27 ΔΠΣΓ001  ΣΑΗΝΗΑ ΤΜΠΛΖΗΑΖ ΓΔΡΜΑΣΟ  6CM X 75MM 2000 ΣΜΥ 4.4.21 0,0530 106 13% 13,78 119,78

28 ΔΠΣΓ002  ΣΑΗΝΗΑ ΤΜΠΛΖΗΑΖ ΓΔΡΜΑΣΟ  6CM X 100MM 2.800 ΣΜΥ 4.4.1 0,0300 84 13% 10,92 94,92

29 ΔΠΣΓ004 
ΣΑΗΝΗΑ ΤΜΠΛΖΗΑΖ ΓΔΡΜΑΣΟ  13CM X 

102MM
3.000 ΣΜΥ 4.4.40 0,0370 111 13% 14,43 125,43

30 ΔΠΔΠΓ113 ΔΠΗΓΔΜΟ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ 15 CM (ΟΡΘΟΜΠΑΝ) 150 ΣΜΥ ΓΑ 0,2080 31,2 13% 4,060 35,260

31 ΔΠΡΗΣ002 ΡΗΝΗΚΑ ΣΑΜΠΟΝ ΥΩΡΗ ΑΔΡΑΓΩΓΟ, 8 CM 5 TMX 59.1.43 4,1 20,5 13% 2,67 23,17

32 ΔΠΡΗΣ005 ΡΗΝΗΚΑ ΣΑΜΠΟΝ ME ΑΔΡΑΓΩΓΟ, 8 CM 2 TMX ΓΑ 6,7 13,4 13% 1,74 15,14

33 ΔΠΡΗΣ006
ΡΗΝΗΚΟ ΚΑΘΔΣ. ΔΠΗΠΩΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΗ 

7,5CM 
3 TMX 59.1.4 34 102 24% 24,48 126,48

34 ΔΠΡΗΣ012
ΡΗΝΗΚΟ ΚΑΘΔΣ. ΔΠΗΠΩΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔ 2 

ΜΠΑΛΟΝΗΑ 9CM
3 TMX 59.1.4 34 102 24% 24,48 126,48

35 ΔΠΠΘΜ026
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΤΓΡΟΚΟΛΛΟΔΗΓΖ.ΑΛΓΖΝΗΚΟ 

ΜΔΗΩΖ ΠΗΔΖ(15CM) ±2CM
80 ΣΜΥ ΓΑ 11,74 939,2 13% 122,1 1061,3

36 ΔΠΠΘΜ032
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΤΓΡΟΚΟΛΛΟΔΗΓΖ.ΑΛΓΖΝΗΚΟ 

ΜΔΗΩΖ ΠΗΔΖ(10CM) ±2CM
30 ΣΜΥ ΓΑ 6,32 189,6 13% 24,65 214,25

37 ΔΠΠΘΜ047
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΑΛΓΖΝΗΚΑ ΜΔ ΑΡΓΤΡΟ-

ΚΟΡΓΟΝΗ 3CM Υ 44 CM  ±15CM (αθνξά ζην κήθνο)
390 ΣΜΥ 4.5.103 6,65 2593,5 13% 337,16 2930,66

38 ΔΠΠΘΜ049
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΜΔ ΑΡΓΤΡΟ ΜΖ ΚΟΛΛΖΣΗΚΟ 

15X15CM ±3CM
160 ΣΜΥ 4.5.28 29 4640 13% 603,2 5243,2

39 ΔΠΠΘΜ079  
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΜΔ ΑΡΓΤΡΟ ΚΟΛΛΖΣΗΚΑ        

23CM X 23CM (ΓΗΑ ΚΟΚΚΤΓΑ) ±2CM
220 ΣΜΥ 4.5.1 25 5500 13% 715 6215

40 ΔΠΠΘΜ080  
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΜΔ ΑΡΓΤΡΟ ΚΟΛΛΖΣΗΚΑ        

19CM X 20CM (ΓΗΑ ΠΣΔΡΝΑ) ±2CM
110 ΣΜΥ 4.5.91 26,44 2908,4 13% 378,09 3286,49

41 ΔΠΠΘΜ128
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΤΓΡΟΣΡΗΥΟΔΗΓΗΚΑ 

ΚΟΛΛΖΣΗΚΑ 15CM Υ 20CM ±2CM
160 ΣΜΥ 4.5.151 9,47 1515,2 13% 196,98 1712,18

42 ΔΠΠΘΜ083  
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΤΓΡΟΣΡΗΥΟΔΗΓΗΚΑ 

ΚΟΛΛΖΣΗΚΑ 20CM Υ 20CM ±2CM
120 ΣΜΥ 4.5.24 13,17 1580,4 13% 205,45 1785,85

43 ΔΠΠΘΜ081  
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΤΓΡΟΣΡΗΥΟΔΗΓΗΚΑ 

ΚΟΛΛΖΣΗΚΑ 15CM Υ 15CM ±2CM
200 ΣΜΥ 4.5.151 9,47 1894 13% 246,22 2140,22

44 ΔΠΠΘΜ093
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΑΦΡΩΓΖ ΚΟΛΛΖΣΗΚΑ 18CM 

Υ 18CM ±1CM    
10 ΣΜΥ ΓΑ 11,5 115 13% 14,95 129,95

45 ΔΠΠΘΜ100
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΑΦΡΩΓΖ ΚΟΛΛΖΣΗΚΑ 18CM 

Υ 28CM ±1CM    
100 ΣΜΥ 4.5.13 20,8 2080 13% 270,4 2350,4

46 ΔΠΠΘΜ101
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΤΓΡΟΚΟΛΛΟΔΗΓΖ (ΓΗΑ 

ΚΟΚΚΤΓΑ)18CM X 20CM ±2CM
70 ΣΜΥ ΓΑ 7,03 492,1 13% 63,97 556,07

47 ΔΠΠΘΜ067
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΚΖ ΑΦΡΩΓΖ ΜΖ ΚΟΛΛΖΣΗΚΑ 

10CM Υ10CM ±2CM
10 ΣΜΥ ΓΑ 5,48 54,8 13% 7,12 61,92

48 ΔΠΠΘΜ138
ΔΠΗΘΔΜΑ SPRAY ΒΗΟΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΤ
10000 ML ΓΑ 0,3733 3733 13% 485,29 4218,29

54328,37 8154,35 62482,72                                                                                                                                                                                                                         ΤΝΟΛΟ

ΑΔΑ: ΨΙΩΒ4690ΩΖ-ΗΔ7


		2019-01-03T12:57:44+0200


		2019-01-03T13:08:17+0200
	Athens




