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Θέμα: Σεχνικές προδιαγραφές προς  Β΄Διαβούλευση.  

       

 

Τποβάλουμε προς Β΄ διαβούλευση τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές ΕΝΣΟΝΙΩΝ, 

ΚΟΤΒΕΡΣΩΝ ΠΙΚΕ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΩΜΑΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ, μετά την εξέταση της 

πρότασης που υποβλήθηκε από την εταιρεία GRECO STROM για τα ΣΡΩΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ, προκειμένου να προβούμε στην οριστικοποίηση αυτών. 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο 

email:prom@gnaigio.gr μέχρι την Δευτέρα 24-09-2018 και ώρα 14:00μ.μ.  

 

 
 

   

 Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 Α.Α. 

           

                                                                                                           

                                                                                                                                 

            Π. ΚΑΣΙΒΑΛΗ                                                                                             . ΡΑΚΟΤ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

  



 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΣΟΝΙΩΝ, ΚΟΤΒΔΡΣΩΝ ΠΙΚΔ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΡΩΜΑΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 
 

 

 

ΕΝΣΟΝΙΑ 

 

ύνθεση: 100% Βαμβακερά  (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΣ) 

Διαστάσεις: 1,70Φ2,40 (έως και 10 cm επιπλέον) - επάνω μέρος 4 cm γύρισμα κάτω μέρος 1 cm 

Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών Θερμοκρασιών     (95Ο C) με 

ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 

1%. 

Φρώμα: Λευκό 

Έγκριση CE από τον ΕΟΥ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Λογότυπο Νοσοκομείου: ετικέτα  ή σφραγίδα ανεξίτηλη.  

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. 

 

 

 ΚΟΤΒΕΡΣΕ ΠΙΚΕ  

 

ύνθεση: 100% Βαμβακερές, άριστης ποιότητας 

Βάρος: 345gr/m2 περίπου 

Διαστάσεις: 1,70Φ2,40 cm 

Ύφανση: ταθερή με ανάγλυφο σχέδιο, επίσημο σχέδιο του Τπουργείου Εμπορίου, με ούγια γυριστή ενισχυμένη, 

ώστε να μη φθείρεται εύκολα η κουβέρτα στα πλάγια, με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική 

σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες για ευκολία στο σιδέρωμα και με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και 

απελευθερώνει ινίδια. 

Να αντέχει στο συχνό πλύσιμο σε υψηλές Θερμοκρασίες (90Ο C), με ειδική επεξεργασία samforise για να μη 

μαζεύει στο πλύσιμο  

Ραφή: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκ. πάνω και 1 εκ. κάτω 

Φρώμα: Λευκό 

Έγκριση CE από τον ΕΟΥ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Λογότυπο Νοσοκομείου: ετικέτα  ή υφασμένο η σφραγίδα ανεξίτηλη.  

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. 

 

 

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ           

 

Διαστάσεις: 0,45Φ0,65 cm περίπου 

Ύψος: 10-14 cm 

Γέμιση: μέτριας σκληρότητας-γέμισης από Hollow Fibers διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο 

να επανέρχεται μετά το πλύσιμο, υποαλλεργικό. 



Εξωτερικά: από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ελαστικό προς τις 2 

διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής.  

Ειδικά κατασκευασμένα για νοσοκομεία με έγκριση CE από τον ΕΟΥ ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. 

 

ΣΡΩΜΑΣΑ   

 

Διάσταση:  0,90Φ1,90 cm 

Ύψος:  12 cm περίπου  

Τλικό κατασκευής: Από αφρώδες λεπτοπορώδες υλικό, της κατηγορίας Πολυουρεθάνη (αφρολέξ), υψηλής 

πυκνότητας 30kgr/m3 και αντοχής και να υπάρχει μια στρώση latex στην πάνω πλευρά πάχους 2εκ. 

Ιδιότητες: Ανατομικό, εύκαμπτο, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό.  

Κατάλληλο για ασθενή βάρους τουλάχιστον 120 kg, σπαστό στο σημείο του ερεισίνωτου της νοσοκομειακής 

κλίνης. 

Εξωτερική ύφανση: Nα είναι 60% βαμβακερό και 40% πολυεστερικό. Να είναι αντιβακτηριδιακό. 

Εξωτερικό κάλυμμα: Nα έχει αδιάβροχο κάλυμμα, αδιαπέραστο από υγρά, βραδύκαυστο (Ευρωπαϊκή οδηγία), 

ανθεκτικό, αντιολισθητικό, αντιστατικό, μη τοξικό, άοσμο, να φέρει φερμουάρ σε σχήμα Π, να αφαιρείται και να 

πλένεται. Να καθαρίζεται με διαλύματα απορρυπαντικού ή απολυμαντικού νοσοκομείου. 

Να κατατεθούν οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης. 

Οι εταιρείες  που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, να είναι πιστοποιημένες με ISO για τη λειτουργία  τους. 

Οι εταιρείες  που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, να καταθέσουν επίσημες πιστοποιήσεις των προμηθευτών 

τους, που να πιστοποιούν ότι τα προσφερόμενα υφάσματα διαθέτουν τα αναγραφόμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Να φέρει πιστοποιητικό CE MARK. 

Εγγύηση: Σουλάχιστον 5 έτη. 

 
 

 

 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ                  ΑΙΓΙΟ, 14/09/2018             

 

1. ΛΙΒΙΕΡΑΣΟ ΘΕΟΦΑΡΗ 

2. ΚΑΛΑΙΣΖΟΓΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

3. ΣΙΣΙΡΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ  

 


