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A/A ΔΙΓΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

A.ΙΜΑΣΙΜΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ 
  

1 Καπέλα σειποςπγείος   

1.1   
 Με ιάζηηρν πίζσ, αληηαιιεξγηθά , αληηζηαηηθά, δηάηξεηα (νξαηή δηάηξεζε), κεγάια, 
αλζεθηηθά ζην ζθίζηκν, λα κελ αθήλνπλ ηλίδηα & ρλνύδη, λα κελ γιηζηξνύλ 

1.2   
Οιηθήο θάιπςεο Hood, αληηαιιεξγηθά , αληηζηαηηθά, δηάηξεηα (νξαηή δηάηξεζε), 
κεγάια, αλζεθηηθά ζην ζθίζηκν, λα κελ αθήλνπλ ηλίδηα & ρλνύδη, λα κελ γιηζηξνύλ 

2 Μάζκερ σειποςπγείος    

2.1   
Γεηέο , ππναιιεξγηθέο , ηξηώλ ζηξσκάησλ, κε καιαθό επηξξίλην έιαζκα ζε όιν ην 
κήθνο, δεηέο κε θνξδόληα 

2.2   
Αληηζακβσηηθέο, ππναιιεξγηθέο, πιηθό  ηξηώλ ζηξσκάησλ, κε εηδηθή ζπνγγώδε ηαηλία 
ζην άλσ κέξνο πξνο ζπγθξάηεζε ησλ πδξαηκώλ, δεηέο κε θνξδόληα 

2.3 
 

Τπναιιεξγηθή, αληηζακβσηηθή κε καιαθό επηξξίλην έιαζκα δεηέο κε θνξδόληα θαη 
δηαθαλή θαιύπηξα νθζαικώλ. 

3 Ποδονάπια σειποςπγείος 
Μηαο ρξήζεο, κεγάιν κέγεζνο, κε ιάζηηρν γύξσ, αδηάβξνρα, πιαζηηθά, από καιαθό 
πιηθό κεγάιεο αληνρήο 

4 Ρόμπερ αζθενών μιαρ σπήζηρ Αδηαθαλή 

5 Ρόμπερ σειποςπγείος 
Μηαο ρξήζεο, λα είλαη απνζηεηξσκέλεο αλά ηεκάρην, αδηάβξνρεο, λα κελ είλαη 
δηαπεξαηέο από πγξαζία & βαθηεξίδηα, λα κελ ζρίδνληαη,  λα αλαγξάθνπλ 
εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο ζε κεγέζε M, L & XL . 

6 
Ιμαηιζμόρ σειποςπγείος 
αποζηειπυμένορ  

Καιύκκαηα ηξαπεδηνύ ηύπνπ Mayo, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 100Υ160 πεξίπνπ, κηαο 
ρξήζεο, λα είλαη δύν ή ηξηώλ ζηξσκάησλ, λα κελ είλαη δηαπεξαηά από πγξαζία & 
βαθηεξίδηα, λα έρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην, 
λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο 

7 Υειποςπγικά πεδία  

Αδιαθανή,  κηαο ρξήζεο, λα είλαη δύν ή ηξηώλ ζηξσκάησλ, λα κελ είλαη δηαπεξαηά 
από πγξαζία & βαθηεξίδηα, λα έρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα, λα είλαη 
απνζηεηξσκέλα αλά ηεκάρην, λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία απνζηείξσζεο & ιήμεο, λα 
πξνζθέξνληαη κε ή ρσξίο απηνθόιιεηε ηαηλία, κε & ρσξίο νπή, κε U,  ζηηο δηαζηάζεηο: 
50Υ60εθ, 80Υ80εθ, 150Υ180εθ, 150Υ220εθ. πεξίπνπ. 

7.1 Με αςηοκόλληηη ηαινία  
Με νπή θαη κε U, ζην ζεκείν ηεο νπήο λα έρνπλ απηνθόιιεηε ηαηλία, ειαζηηθόηεηα &  
δηάκεηξν 14-15cm δηαζηάζεσλ   

7.1.1   150 x 180 εθ. πεξίπνπ 

7.1.2   150 x 220 εθ. πεξίπνπ 

7.1.3 
 

50x60 εθ. πεξίπνπ 

7.2  Υυπίρ αςηοκόλληηη ηαινία  Υσξίο νπή, δηαζηάζεσλ 

7.2.1   150 x 180 εθ. πεξίπνπ 

7.2.2   80 x 80 εθ. πεξίπνπ 

7.2.3 
 

50 x 60 εθ. πεξίπνπ 



8 Υειποςπγικά πεδία 

Γιαθανή, απηνθόιιεηα, λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα είλαη 
ππναιιεξγηθά, αληηζακβσηηθά, αληηζηαηηθά, αθηηλνδηαπεξαηά, λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα από θηικ πνιπνπξεζάλεο δηαπεξαηό ζηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο, 
λα είλαη εμαηξεηηθά εππξνζάξκνζηα, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ απαιή πξόζθπζε ζε 
όιεο ηηο αλαηνκηθέο πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο , λα αθαηξνύληαη εύθνια από ην 
ρεηξνπξγηθό πεδίν, λα πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 

8.1   
80Υ80 εθ. πεξίπνπ 
 

8.2 
 

45X60 εθ. πεξίπνπ 
 

9 

Κοςβέπηερ θέπμανζηρ μιαρ σπήζηρ 
ζςμβαηέρ με ηο μησάνημα WARM 
TOUCH πος είναι αγοπαζμένο από 
ηο Νοζοκομείο μαρ. 

  

9.1   Οιόζσκεο 

9.2   Άλσ Ηκηκνξίνπ ζώκαηνο 

9.3   Κάησ εκηκνξίνπ ζώκαηνο 

B.ΓΙΑΦΟΡΑ 
  
 

10 Βούπηζερ σειποςπγείος   

10.1   Με αληηζεπηηθό, απνζηεηξσκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο από πιαζηηθό πιηθό. 

10.2 
 

Πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε δπλαηόηεηα απνζηείξσζεο ζε θιίβαλν  αηκνύ (θαηάιιειεο 
γηα ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ) . 

11 Λάμερ σειποςπγείος  
Μηαο ρξήζεο, από αλνμείδσην αηζάιη, απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα 
θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο, λα πξνζθέξνληαη ζηα κεγέζε 11-15-21-22. 

12 
ςππαπηικά κλιπρ δέπμαηορ 
διαθόπυν μεγεθών 

 Να είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, κηαο ρξήζεο 

13 Δξολκέαρ μεηαλλικών παμμάηυν Δμνιθέαο  αθαίξεζεο κεηαιιηθώλ ξακκάησλ  δέξκαηνο κηαο ρξήζεο 

14 Αιμοζηαηικό κεπί 
Να είλαη απνζηεηξσκέλν ζε δηπιή ζπζθεπαζία, λα είλαη καιαθό θαη λα δηαηεξείηαη ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, λα κελ πξνθαιεί αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, λα αλαγξάθεη 
εκεξνκελία ιήμεο. 

15 Stripper κιπζών 
Να είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, κηαο ρξήζεο, λα είλαη πιαζηηθά, λα 
δηαζέηνπλ  αζθάιεηα, λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.  

16 Μαπκαδόπορ δέπμαηορ  
Να είλαη απνζηεηξσκέλνη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία ιήμεο 
κε δπλαηόηεηα κέηξεζεο. 

17 Αμπούλερ κςανούν ηος μεθςλενίος 
Να πξνζθέξνληαη ζε ακπνύιεο ησλ 2,3,ή 5 ml, λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία 
παξαγσγήο. 

18 Γάνηι σειποςπγικού πποβολέα Να είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. 

19 
Καλύμμαηα καλυδίυν 
ενδοζκοπίυν 

Να είλαη δηαθαλή θαη αδηάβξνρα, αλζεθηηθά, λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή 
ζπζθεπαζία, λα έρνπλ δηαζηάζεηο 13Υ250 cm ηνπιάρηζηνλ κε απηνθόιιεηε ηαηλία. 

20 
Ηλεκηπόδια διαθεπμίαρ για 
ζςγκόλληζη αγγείυν(Σύπος 
Ligasure) 

 

20.1 
 

Αηκνζηαηηθή ιαβίδα γηα ην απηνειεγρόκελν ζύζηεκα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο 
αγγείσλ δηαηνκήο κέρξη θαη 7mm, κε δηάκεηξν ιαβίδαο 5mm, κήθνο ζηπιενύ 37cm, 
θπξηέο ζηαγώλεο θαηά 22ν ηύπνπ Maryland κήθνπο 20mm, πεξηζηξεθόκελε, κε 
απηόκαηε νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ απνιίλσζεο ζε 2-4sec, απηόκαην δηαθόπηε 



ελεξγνπνίεζεο κόλν κε ην πιήξεο θιείζηκν ηεο ρεηξνιαβήο, ελζσκαησκέλν θαιώδην, 
ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε κεραληθήο θνπήο. 

20.2 
 

Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο  θαη δηαηνκήο αγγείσλ κέρξη θαη 7mm, κε 
απηόκαηε νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ απνιίλσζεο, ρεηξνδηαθόπηε, θιείδσκα ρεηξνιαβήο 
θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε κεραληθήο θνπήο, κήθνπο 18cm, θπξηέο ζηαγώλεο 14 κνηξώλ 
θαη κήθνπο 36mm. 

20.3 
 

Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθόιιεζεο  θαη δηαηνκήο αγγείσλ κέρξη θαη 7mm, κε 
απηόκαηε νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ απνιίλσζεο, ρεηξνδηαθόπηε, θιείδσκα ρεηξνιαβήο 
θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε κεραληθήο θνπήο, κήθνπο 18cm, θπξηέο ζηαγώλεο 14 κνηξώλ 
θαη κήθνπο 16.5mm. 

21 Κάληζα, αδιάβποση 
Απνζηεηξσκέλε, αδηάβξνρε, ηύπνπ Stockinette, κηαο ρξήζεο δηαζηάζεσλ 40Υ120 
εθαη. θαη 50x120εθαη. πεξίπνπ, ή ζε κεγέζε medium θαη large. 

 

22 
Λαβή διαθεπμίαρ με καλώδιο και 
μασαιπίδιο  

Γηα ζπζθεπή MARTIN ME 400,λα είλαη απνζηεηξσκέλεο κηαο ρξήζεο. 

23 
Πλάκερ γείυζηρ (διπλέρ) μιαρ 
σπήζηρ 

Να θέξεη εηδηθό απηνθόιιεην γηα λα επηθνιιάηαη ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο, λα έρεη 
επίζηξσζε ππναιιεξγηθήο αγώγηκεο θόιιαο ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο. Να 
είλαη πηζηνπνηεκέλε όηη είλαη ζπκβαηή κε ηε ρξήζε ησλ ρεηξνπξγηθώλ δηαζεξκηώλ 
Martin ME 400 Σα θαιώδηα ζύλδεζεο λα πξνζθεξζνύλ δσξεάλ θαη λα είλαη ζπκβαηά 
κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ρεηξνπξγηθώλ δηαζεξκηώλ.  

24 Λάδι ςδποδιαλςηό ζε ζππές Καηάιιειν γηα ιίπαλζε εξγαιείσλ. 

25 Λάδι επγαλείυν ζε ςγπή μοπθή Καηάιιειν γηα ιίπαλζε εξγαιείσλ ρεηξνπξγείνπ. 

26 Θήκη για καθαπιζμό οπηικήρ Να είλαη απνζηεηξσκέλεο, λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. 

Γ.ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ   

27 
Υαπηί αποζηείπυζηρ για κλίβανο 
αημού 

Να είλαη ρξώκαηνο αλνηθηνύ κπιε ή πξάζηλνπ, από πιηθό non-woven, λα κελ είλαη 
δηαπεξαηό από λεξό & νηλόπλεπκα, λα έρεη ηζρπξό θξάγκα θαηά ησλ κηθξνβίσλ, λα 
αληέρεη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο , λα αληέρεη ζηηο πςειέο  πηέζεηο θιηβάλνπ αθόκα & 
όηαλ πγξαλζεί, λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αηκνύ ζην ζεη, λα επηηξέπεη ηελ έμνδν ηνπ 
αέξα από ην ζεη, λα έρεη πςειή κεραληθή αληίζηαζε ζην ζρίζηκν, ηδηαίηεξα αλζεθηηθό 
ζηηο γσλίεο θαηά ην ηύιηγκα ησλ βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, λα είλαη εύθακπην & καιαθό, 
λα ηπιίγεηαη & μεηπιίγεηαη εύθνια όπσο ν ιηλόο εμνπιηζκόο, λα κελ πεξηέρεη ηνμηθέο 
νπζίεο , λα είλαη ππναιιεξγηθό, λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θάιπκκα ζην ηξαπέδη εξγαιεηνδνζίαο, λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο 
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ην κηθξνβηαθό θξαγκό, λα πξνζθέξνληαη ζε 
πνηθηιία δηαζηάζεσλ όπσο : 50Υ50εθ.,80Υ80εθ.,120Υ120εθ.πεξίπνπ. 

27.1   50x50 εθ 

27.2   80Υ80εθ 

27.3   120Υ120 εθ 



28 
Ρολό αποζηείπυζηρ για κλίβανο 
αημού 

Να πξνζθέξνληαη κε & ρσξίο πηέηα, λα πξνζθέξνληαη ζε ξνιά ζεξκνζπγθνιιεηηθά, 
λα είλαη θαηάιιεινη γηα ζπζθεπαζία πιηθώλ & απνζηείξσζε ζε θιηβάλνπο αηκνύ, λα 
έρνπλ ηελ κία πιεπξά από αλζεθηηθό ραξηί θαηάιιειν γηα απνζηείξσζε, λα έρνπλ ηελ 
άιιε πιεπξά από δηαθαλέο καιαθό θηικ ην νπνίν λα κελ ζρίδεηαη θαηά ην άλνηγκα, ε 
έλσζε ησλ δύν πιηθώλ λα γίλεηαη κε πνιιαπιή ζεξκνζπγθόιιεζε πιάηνπο 
ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηά, λα θέξνπλ επθξηλή εθηύπσζε δεηθηώλ απνζηείξσζεο 
ηππσκέλνπο ζηε ράξηηλε πιεπξά, λα αλαγξάθεηαη ην κήθνο ηνπ ξνινύ, λα έρνπλ 
θόιια πςειήο πνηόηεηαο αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία. 

28.1   Υσξίο πηέηα (απινί), πιάηνπο 

28.1.1 
 

90 mm Υ200 κέηξα, πεξίπνπ 

28.1.2   150 mm Υ200 κέηξα, πεξίπνπ 

28.1.3   200 mm Υ200 κέηξα, πεξίπνπ 

28.1.4   250 mm Υ200 κέηξα, πεξίπνπ 

28.1.5   300 mm Υ200 κέηξα, πεξίπνπ 

28.1.6   400 mm Υ200 κέηξα, πεξίπνπ 

29 
Θήκερ αποζηείπυζηρ απλέρ για 
κλίβανο αημού 

Να πξνζθέξνληαη κε & ρσξίο πηέηα, λα είλαη θαηάιιειεο γηα ζπζθεπαζία πιηθώλ  & 
απνζηείξσζε ζε θιηβάλνπο αηκνύ , λα έρνπλ ηελ κία πιεπξά από αλζεθηηθό ραξηί 
θαηάιιειν γηα απνζηείξσζε, λα έρνπλ ηελ άιιε πιεπξά από δηαθαλέο καιαθό θηικ 
ην νπνίν λα κελ ζρίδεηαη θαηά ην άλνηγκα, ε έλσζε ησλ δύν πιηθώλ λα γίλεηαη κε 
πνιιαπιή ζεξκνζπγθόιιεζε πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 ρηι.,λα θέξνπλ επθξηλή 
εθηύπσζε δεηθηώλ απνζηείξσζεο ηππσκέλνπο ζηε ράξηηλε πιεπξά, λα είλαη 
ζεξκνζπγθνιινύκελεο  θαηά ην έλα άθξν & θιεηζηέο θαηά ην άιιν κε 
ζηξνγγπινπνηεκέλν θιείζηκν, λα έρνπλ εηδηθή δηακόξθσζε γηα ην δηαρσξηζκό ησλ 
δύν πιηθώλ θαηά ην άλνηγκα, λα πξνζθέξνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.                

29.1   Υσξίο πηέηα(απινί) 

29.1.1   100 Υ 300 mm, πεξίπνπ 

29.1.2   150 Υ 300 mm, πεξίπνπ 

29.1.3 
 

200Υ350 mm, πεξίπνπ 

29.1.4   250 Υ 400 mm, πεξίπνπ 

30 
Θήκερ αποζηείπυζηρ 
αςηοκόλληηοι για κλίβανο αημού 

Ιζρύνπλ νη ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ηελ δηαθνξά όηη πξέπεη λα θιείλνπλ ρσξίο ηε 
βνήζεηα ζεξκνθνιιεηηθνύ κεραλήκαηνο κε απηνθόιιεηε πιεπξά  

30.1   Υσξίο πηέηα 

30.1.1   90 Υ 200 mm, πεξίπνπ 

30.1.2 
 

150Υ300 mm, πεξίπνπ 

30.1.3   200 Υ 350 mm, πεξίπνπ 

30.1.4   250 Υ 430 mm, πεξίπνπ 

31 
Σαινία (μάπηςπαρ) αποζηείπυζηρ 
για κλιβάνοςρ αημού ζε πολλό 

Απηνθόιιεηε ηαηλία εμσηεξηθήο ρξήζεο ζε κνξθή ξνιινύ κε έλδεημε απνζηείξσζεο, 
λα θέξεη πςειήο αμηνπηζηίαο ρεκηθή κειάλε ζηηο δηαγώληεο γξακκέο & λα αιιάδεη 
ρξώκα όηαλ εθηίζεηαη  ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο, ε θόιια πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε θαη ζε ηκαηηζκό (από ηνλ νπνίν λα αθαηξείηαη 
εμνινθιήξνπ) θαη ζε ραξηί, ν θάζε ξνιιόο λα θέξεη εκεξνκελία ιήμεο ηππσκέλε ζην 
εζσηεξηθό κέξνο, λα είλαη θαηάιιεινη γηα απνζηείξσζε ζε αηκό. 

32 
Υημικοί δείκηερ αποζηείπυζηρ για 
κλιβάνοςρ αημού 

Να ζπκθσλνύλ κε ηηο επξσπατθέο ε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, λα αλαγξάθνπλ 
εκεξνκελία παξαγσγήο & ιήμεο, λα έρνπλ απόηνκε κεηαβνιή ρξώκαηνο κε 
εθηππσκέλν ην ρξώκα αιιαγήο ή κεηαθηλνύκελεο ρεκηθήο κειάλεο, ώζηε λα κπνξνύλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε όια ηα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο ιακβάλνληαο ππόςε 
όιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ θύθινπ απνζηείξσζεο (ζεξκνθξαζία, ρξόλν, πγξαζία). 

33 Βιολογικοί δείκηερ κλιβάνος αημού Να είλαη ζπκβαηνί κε επσαζηήξα Attest (3M) 



34 
Γοκιμαζηικά πακέηα κλιβάνος 
αημού ηύπος Bowie-Dick 

Παθέην πνπ λα πεξηιακβάλεη θύιια ράξηνπ & ην θύιιν  Bowie-Dick ζην θέληξν, θαη 
ζπλνδεπόκελν από δηαγλσζηηθό πίλαθα, λα έρεη απόηνκε κεηαβνιή ρξσκαηηζκνύ, λα 
αληρλεύεη & εληνπίδεη πηζαλέο βιάβεο, λα θέξεη εκεξνκελία ιήμεο θαη λα αθνινπζεί ηα 
επξσπατθά πξόηππα. 

35 Φίληπα κοςηιών επγαλείυν σάπηινα 
Να είλαη από πιηθό θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιίβαλν αηκνύ, λα είλαη ζηξνγγπιά & 
ηεηξάγσλα, λα θέξνπλ έλδεημε αιιαγήο ρξώκαηνο, λα είλαη εθηππσκέλν ην ρξώκα 
αιιαγήο. 

36 
Υαπηί καηαγπαθικού κλιβάνος 
ΑΣΜΟΤ  

36.1 
 

Γηα ηνλ θιίβαλν αηκνύ Getinge 6612-2, λα είλαη θπθιηθά. 

36.2 
 

Γηα ηνλ θιίβαλν αηκνύ Getinge HS-6613-2 λα είλαη πηπρσηά ζε παθέηα. 

37 Γπαθίδερ κλιβάνος ΑΣΜΟΤ 
Γξαθίδεο γηα ηνπο θιηβάλνπο Getinge 6612-2 θαη Getinge HS-6613-2, ρξώκαηνο 
θόθθηλνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο θαη πξάζηλνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. 

38 
Αναλώζιμο ςλικό για κλίβανο 
πλάζμαηορ STERRAD 

  
  

38.1 Καζέηερ 

1. πκβαηέο κε θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD 100S 
2. ηελ θαζέηα λα αλαγξάθνληαη   ηερληθέο νδεγίεο-πιεξνθνξίεο όπσο εκεξνκελία 
παξαγσγήο θαη ηνπ πιηθνύ, θσδηθόο παξαγσγήο, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο 
ρξήζεσο ζηελ Διιεληθή γιώζζα, θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο. 
3. Να θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 
4. Να θαηαηεζεί πηζηνπνίεζε θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ  από ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθό νίθν STERRAD. 
5. Να θαηαηεζνύλ δείγκαηα πξνο αμηνιόγεζε. 

38.2 Γείκηερ 
  
  

38.2.1   

 Υεκηθόο δείθηεο: 
1. Να θέξεη έλδεημε κε ηελ αλακελόκελε αιιαγή ρξώκαηνο ηνπ δείθηε κεηά ηελ έθζεζε 
ηνπ ζην απνζηεηξσηηθό κέζν. 
2. πκβαηόο κε θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD 100S, λα θαηαηεζνύλ έγγξαθα 
ζπκβαηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 
3. Κάζε παθέην δεηθηώλ λα ζπλνδεύεηαη από ηερληθέο νδεγίεο-πιεξνθνξίεο όπσο: 
βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα αληρλεύεη, αλακελόκελε αιιαγή κεηά 
ηελ έθζεζε ηνπ ζην απνζηεηξσηηθό κέζν, εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. 
4. Να θαηαηεζνύλ δείγκαηα. 

38.2.2   

 Βηνινγηθόο δείθηεο κηαο ρξήζεο θαη κε αιιαγή ρξώκαηνο: 
1. Να θέξεη έλδεημε κε ηελ αλακελόκελε αιιαγή ρξώκαηνο ηνπ δείθηε κεηά ηελ έθζεζε 
ηνπ ζην απνζηεηξσηηθό κέζν. 
2. πκβαηόο κε θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD 100S, λα θαηαηεζνύλ έγγξαθα 
ζπκβαηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 
3. Να θέξεη ρεκηθό δείθηε ν νπνίνο απνθνιιάηαη πξνο αξρεηνζέηεζε. 
4. Ηκεξνκελία παξαγσγήο-ιήμεο 
5. πκβαηόο κε θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD 100S, λα θαηαηεζνύλ έγγξαθα 
ζπκβαηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 
6. ύκθσλνη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη λα θαηέρνπλ CE 
7. Η δηάξθεηα αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ λα είλαη εκθαλήο γηα ηνπιάρηζηνλ 70 
ώξεο. 

38.3 Ρολό αποζηείπυζηρ πλάζμαηορ 

1. πκβαηό κε θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD 100S λα θαηαηεζνύλ έγγξαθα 
ζπκβαηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 
2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από δύν όςεηο, ε κία λα είλαη από ζπλζεηηθέο ίλεο 
πνιπνπιεθίλεο (TYVEK 4057B) θαη ε άιιε από θαζαξό πνιπεζηέξα θαη 
πνιπαηζπιέλην. 
3. Να δηαζθαιίδνπλ ηελ ηδαληθή δίνδν ζην εθλέθσκα ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ 
ησλ ζπζηεκάησλ STERRAD. 
4. Να παξέρνπλ άξηζηε αληίζηαζε δηείζδπζεο βαθηεξίσλ. 
5. Να είλαη αλζεθηηθά ζε ζθηζίκαηα θαη ηξππήκαηα. 
6. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν ρεκηθό δείθηε ηππσκέλν κεηαμύ ησλ ξάβδσλ 
ζηεγαλόηεηαο θαη όρη θάησ από απηέο έηζη ώζηε λα απνηξέπεηαη ε επαθή ηνπ δείθηε 
κε ηα εξγαιεία, ζύκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο θαηά ΔΝ 868-5. 



7. Η ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο-ιήμεο, ηελ δηάζηαζε ηνπ 
ξνινύ θαζώο θαη ηελ έλδεημε όηη είλαη γηα θιίβαλν STERRAD. 
8. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE . 
9. Απαξαίηεηε θαηάζεζε δεηγκάησλ. 
Γηαζηάζεηο; 

38.3.1 
 

100ρ70 

38.3.2 
 

150ρ70 

38.3.3 
 

200ρ70 

38.3.4 
 

250ρ70 

38.3.5 
 

300Υ70 

38.3.6 
 

400ρ70 

38.4 
Θήκερ αποζηείπυζηρ πλάζμαηορ 
αςηοκόλληηερ 

1. πκβαηέο κε θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD 100S λα θαηαηεζνύλ έγγξαθα 
ζπκβαηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 
2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από δύν όςεηο, ε κία λα είλαη από ζπλζεηηθέο ίλεο 
πνιπνπιεθίλεο (TYVEK 4057B) θαη ε άιιε από θαζαξό πνιπεζηέξα θαη 
πνιπαηζπιέλην. 
3. Να δηαζθαιίδνπλ ηελ ηδαληθή δίνδν ζην εθλέθσκα ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ 
ησλ ζπζηεκάησλ STERRAD. 
4. Να παξέρνπλ άξηζηε αληίζηαζε δηείζδπζεο βαθηεξίσλ. 
5. Να είλαη αλζεθηηθέο ζε ζθηζίκαηα θαη ηξππήκαηα. 
6. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν ρεκηθό δείθηε. 
7. Η ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο-ιήμεο, ηελ δηάζηαζε ησλ 
ζεθώλ θαζώο θαη ηελ έλδεημε όηη είλαη γηα θιίβαλν STERRAD. 
8. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE . 
9. Απαξαίηεηε θαηάζεζε δεηγκάησλ 
10. ε δηάζηαζε 250ρ480 
11. ε δηάζηαζε 200ρ400 πεξίπνπ 

39 
Υάπηερ αποζηείπυζηρ για κλίβανο 
πλάζμαηορ 

Υαξηί γηα θιίβαλν πιάζκαηνο  
STERRAD 100S, δηαζηάζεσλ: 100Υ100εθ.πεξίπνπ. 

40 
Υημικόρ δείκηηρ (Σαινία) 
πλάζμαηορ STERRAD 100S 

Σαηλία απνζηείξσζεο απηνθόιιεηε κε ρεκηθό δείθηε γηα θιίβαλν πιάζκαηνο. 

42 
Κοςηιά απόππιτηρ καζεηών 
κλιβάνος πλάζμαηορ 

γηα θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD 

43 
Μελανοηαινίερ για 
θεπμοζςγκολληηή hawo 

ΤΜΒΑΣΔ ΜΔ ΘΔΡΜΟΤΓΚΟΛΛΗΣΗ HAWO  

 
 
1. ΛΙΛΗ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ 
 
2 ΣΟΜΑΡΑ ΟΦΙΑ 
 
3. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΘΙΣΑ 

 


