
A/A ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

A.ΙΜΑΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 
  

1 Καπζλα χειρουργείου   

1.1   
 Με λάςτιχο πίςω, αντιαλλεργικά , αντιςτατικά, διάτρθτα (ορατι διάτρθςθ), μεγάλα, 
ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο, να μθν αφινουν ινίδια & χνοφδι, να μθν γλιςτροφν 

1.2   
Ολικισ κάλυψθσ Hood, αντιαλλεργικά , αντιςτατικά, διάτρθτα (ορατι διάτρθςθ), 
μεγάλα, ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο, να μθν αφινουν ινίδια & χνοφδι, να μθν γλιςτροφν 

2 Μάςκεσ χειρουργείου    

2.1   
Δετζσ , υποαλλεργικζσ , τριϊν ςτρωμάτων, με μαλακό επιρρίνιο ζλαςμα ςε όλο το 
μικοσ, δετζσ με κορδόνια 

2.2   
Αντικαμβωτικζσ, υποαλλεργικζσ, υλικό  τριϊν ςτρωμάτων, με ειδικι ςπογγϊδθ 
ταινία ςτο άνω μζροσ προσ ςυγκράτθςθ των υδρατμϊν, δετζσ με κορδόνια 

2.3 
 

Τποαλλεργικι, αντικαμβωτικι με μαλακό επιρρίνιο ζλαςμα δετζσ με κορδόνια και 
διαφανι καλφπτρα οφκαλμϊν. 

3 
Ποδονάρια 
χειρουργείου 

Μιασ χριςθσ, μεγάλο μζγεκοσ, με λάςτιχο γφρω, αδιάβροχα, πλαςτικά, από μαλακό 
υλικό μεγάλθσ αντοχισ 

4 
Ρόμπεσ αςθενϊν μιασ 
χρήςησ 

Αδιαφανι 

5 Ρόμπεσ χειρουργείου 
Μιασ χριςθσ, να είναι αποςτειρωμζνεσ ανά τεμάχιο, αδιάβροχεσ, να μθν είναι 
διαπερατζσ από υγραςία & βακτθρίδια, να μθν ςχίηονται,  να αναγράφουν 
θμερομθνία αποςτείρωςθσ & λιξθσ ςε μεγζκθ M, L & XL . 

6 
Ιματιςμόσ χειρουργείου 
αποςτειρωμζνοσ  

Καλφμματα τραπεηιοφ τφπου Mayo, διαςτάςεων τουλάχιςτον 100Χ160 περίπου, μιασ 

χριςθσ, να είναι δφο ι τριϊν ςτρωμάτων, να μθν είναι διαπερατά από υγραςία & 

βακτθρίδια, να ζχουν απορροφθτικι ικανότθτα, να είναι αποςτειρωμζνα ανά 

τεμάχιο, να αναγράφουν θμερομθνία αποςτείρωςθσ & λιξθσ 

7 Χειρουργικά πεδία  

Αδιαφανή,  μιασ χριςθσ, να είναι δφο ι τριϊν ςτρωμάτων, να μθν είναι διαπερατά 
από υγραςία & βακτθρίδια, να ζχουν απορροφθτικι ικανότθτα, να είναι 
αποςτειρωμζνα ανά τεμάχιο, να αναγράφουν θμερομθνία αποςτείρωςθσ & λιξθσ, 
να προςφζρονται με ι χωρίσ αυτοκόλλθτθ ταινία, με & χωρίσ οπι, με U,  ςτισ 
διαςτάςεισ: 50Χ60εκ, 80Χ80εκ, 150Χ180εκ, 150Χ220εκ. περίπου. 

7.1 Με αυτοκόλλητη ταινία  
Με οπι και με U, ςτο ςθμείο τθσ οπισ να ζχουν αυτοκόλλθτθ ταινία, ελαςτικότθτα &  
διάμετρο 14-15cm διαςτάςεων   

7.1.1   150 x 180 εκ. περίπου 

7.1.2   150 x 220 εκ. περίπου 

7.1.3 
 

50x60 εκ. περίπου 

7.2 
 Χωρίσ αυτοκόλλητη 
ταινία 

 Χωρίσ οπι, διαςτάςεων 

7.2.1   150 x 180 εκ. περίπου 

7.2.2   80 x 80 εκ. περίπου 

7.2.3 
 

50 x 60 εκ. περίπου 



8 Χειρουργικά πεδία 

Διαφανή, αυτοκόλλθτα, να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία, να είναι 
υποαλλεργικά, αντικαμβωτικά, αντιςτατικά, ακτινοδιαπερατά, να είναι 
καταςκευαςμζνα από φιλμ πολυουρεκάνθσ διαπερατό ςτθν αναπνοι του δζρματοσ, 
να είναι εξαιρετικά ευπροςάρμοςτα, ϊςτε να επιτρζπουν τθν απαλι πρόςφυςθ ςε 
όλεσ τισ ανατομικζσ περιοχζσ του ςϊματοσ , να αφαιροφνται εφκολα από το 
χειρουργικό πεδίο, να αποκολλοφνται εφκολα από το δζρμα, να προςφζρονται ςε 
διαςτάςεισ περίπου: 

8.1   
80Χ80 εκ. περίπου 
 

8.2 
 

45X60 εκ. περίπου 
 

9 

Κουβζρτεσ θζρμανςησ 
μιασ χρήςησ ςυμβατζσ 
με το μηχάνημα WARM 
TOUCH που είναι 
αγοραςμζνο από το 
Νοςοκομείο μασ. 

  

9.1   Ολόςωμεσ 

9.2   Άνω Ημιμορίου ςϊματοσ 

9.3   Κάτω θμιμορίου ςϊματοσ 

B.ΔΙΑΦΟΡΑ 
  
 

10 Βοφρτςεσ χειρουργείου   

10.1   Με αντιςθπτικό, αποςτειρωμζνεσ, καταςκευαςμζνεσ από πλαςτικό υλικό. 

10.2 
 

Πολλαπλϊν χριςεων με δυνατότθτα αποςτείρωςθσ ςε κλίβανο  ατμοφ (κατάλλθλεσ 
για το πλφςιμο των χεριϊν) . 

11 Λάμεσ χειρουργείου  
Μιασ χριςθσ, από ανοξείδωτο ατςάλι, αποςτειρωμζνεσ ςε ατομικι ςυςκευαςία, να 
φζρουν θμερομθνία λιξθσ, να προςφζρονται ςτα μεγζκθ 11-15-21-22. 

12 
υρραπτικά κλιπσ 
δζρματοσ διαφόρων 
μεγεθϊν 

 Να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία, μιασ χριςθσ 

13 
Εξολκζασ μεταλλικϊν 
ραμμάτων 

Εξολκζασ  αφαίρεςθσ μεταλλικϊν ραμμάτων  δζρματοσ μιασ χριςθσ 

14 Αιμοςτατικό κερί 
Να είναι αποςτειρωμζνο ςε διπλι ςυςκευαςία, να είναι μαλακό και να διατθρείται 
ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, να μθν προκαλεί αλλεργικζσ αντιδράςεισ, να 
αναγράφει θμερομθνία λιξθσ. 

15 Stripper κιρςϊν 
Να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία, μιασ χριςθσ, να είναι πλαςτικά, να 
διακζτουν  αςφάλεια, να ζχουν θμερομθνία λιξθσ.  

16 Μαρκαδόροσ δζρματοσ  
Να είναι αποςτειρωμζνοι ςε ατομικι ςυςκευαςία, να αναγράφουν θμερομθνία 
λιξθσ με δυνατότθτα μζτρθςθσ. 

17 
Αμποφλεσ κυανοφν του 
μεθυλενίου 

Να προςφζρονται ςε αμποφλεσ των 2,3,ι 5 ml, να αναγράφουν θμερομθνία 
παραγωγισ. 

18 
Γάντι χειρουργικοφ 
προβολζα 

Να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία, να ζχουν θμερομθνία λιξθσ. 

19 
Καλφμματα καλωδίων 
ενδοςκοπίων 

Να είναι διαφανι και αδιάβροχα, ανκεκτικά, να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι 
ςυςκευαςία, να ζχουν διαςτάςεισ 13Χ250 cm τουλάχιςτον με αυτοκόλλθτθ ταινία. 

20 

Ηλεκτρόδια διαθερμίασ 
για ςυγκόλληςη 
αγγείων(Σφπου 
Ligasure) 

 



20.1 
 

Αιμοςτατικι λαβίδα για το αυτοελεγχόμενο ςφςτθμα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ 
αγγείων διατομισ μζχρι και 7mm, με διάμετρο λαβίδασ 5mm, μικοσ ςτυλεοφ 37cm, 
κυρτζσ ςιαγϊνεσ κατά 22

ο
 τφπου Maryland μικουσ 20mm, περιςτρεφόμενθ, με 

αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ ςε 2-4sec, αυτόματο διακόπτθ 
ενεργοποίθςθσ μόνο με το πλιρεσ κλείςιμο τθσ χειρολαβισ, ενςωματωμζνο καλϊδιο, 
ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα και ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ. 

20.2 
 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ  και διατομισ αγγείων μζχρι και 7mm, με 
αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ, χειροδιακόπτθ, κλείδωμα 
χειρολαβισ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ, μικουσ 18cm, κυρτζσ 
ςιαγϊνεσ 14 μοιρϊν και μικουσ 36mm. 

20.3 
 

Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ  και διατομισ αγγείων μζχρι και 7mm, με 
αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ, χειροδιακόπτθ, κλείδωμα 
χειρολαβισ και ξεχωριςτι ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ, μικουσ 18cm, κυρτζσ 
ςιαγϊνεσ 14 μοιρϊν και μικουσ 16.5mm. 

21 Κάλτςα, αδιάβροχη 
Αποςτειρωμζνθ, αδιάβροχθ, τφπου Stockinette, μιασ χριςθσ διαςτάςεων 40Χ120 
εκατ. και 50x120εκατ. περίπου, ι ςε μεγζκθ medium και large. 

 

22 
Λαβή διαθερμίασ με 
καλϊδιο και μαχαιρίδιο  

Για ςυςκευι MARTIN ME 400,να είναι αποςτειρωμζνεσ μιασ χριςθσ. 

23 
Πλάκεσ γείωςησ 
(διπλζσ) μιασ χρήςησ 

Να φζρει ειδικό αυτοκόλλθτο για να επικολλάται ςτο ςϊμα του αςκενοφσ, να ζχει 
επίςτρωςθ υποαλλεργικισ αγϊγιμθσ κόλλασ ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ πλάκασ. Να 
είναι πιςτοποιθμζνθ ότι είναι ςυμβατι με τθ χριςθ των χειρουργικϊν διακερμιϊν 
Martin ME 400 Σα καλϊδια ςφνδεςθσ να προςφερκοφν δωρεάν και να είναι ςυμβατά 
με τθ χριςθ των παραπάνω χειρουργικϊν διακερμιϊν.  

24 
Λάδι υδροδιαλυτό ςε 
ςπρζυ 

Κατάλλθλο για λίπανςθ εργαλείων. 

25 
Λάδι εργαλείων ςε υγρή 
μορφή 

Κατάλλθλο για λίπανςθ εργαλείων χειρουργείου. 

26 
Θήκη για καθαριςμό 
οπτικήσ 

Να είναι αποςτειρωμζνεσ, να ζχουν θμερομθνία λιξθσ. 

Γ.ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ   

27 
Χαρτί αποςτείρωςησ 
για κλίβανο ατμοφ 

Να είναι χρϊματοσ ανοικτοφ μπλε ι πράςινου, από υλικό non-woven, να μθν είναι 
διαπερατό από νερό & οινόπνευμα, να ζχει ιςχυρό φράγμα κατά των μικροβίων, να 
αντζχει ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ , να αντζχει ςτισ υψθλζσ  πιζςεισ κλιβάνου ακόμα 
& όταν υγρανκεί, να επιτρζπει τθν είςοδο του ατμοφ ςτο ςετ, να επιτρζπει τθν ζξοδο 
του αζρα από το ςετ, να ζχει υψθλι μθχανικι αντίςταςθ ςτο ςχίςιμο, ιδιαίτερα 
ανκεκτικό ςτισ γωνίεσ κατά το τφλιγμα των βαρζων αντικειμζνων, να είναι εφκαμπτο 
& μαλακό, να τυλίγεται & ξετυλίγεται εφκολα όπωσ ο λινόσ εξοπλιςμόσ, να μθν 
περιζχει τοξικζσ ουςίεσ , να είναι υποαλλεργικό, να μθν απελευκερϊνει ινίδια, να 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν κάλυμμα ςτο τραπζηι εργαλειοδοςίασ, να είναι 
ςφμφωνο με τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ όςον αφορά το μικροβιακό φραγμό, να 
προςφζρονται ςε ποικιλία διαςτάςεων όπωσ : 
50Χ50εκ.,80Χ80εκ.,120Χ120εκ.περίπου. 

27.1   50x50 εκ 

27.2   80Χ80εκ 

27.3   120Χ120 εκ 



28 
Ρολό αποςτείρωςησ για 
κλίβανο ατμοφ 

Να προςφζρονται με & χωρίσ πιζτα, να προςφζρονται ςε ρολά κερμοςυγκολλθτικά, 
να είναι κατάλλθλοι για ςυςκευαςία υλικϊν & αποςτείρωςθ ςε κλιβάνουσ ατμοφ, να 
ζχουν τθν μία πλευρά από ανκεκτικό χαρτί κατάλλθλο για αποςτείρωςθ, να ζχουν 
τθν άλλθ πλευρά από διαφανζσ μαλακό φιλμ το οποίο να μθν ςχίηεται κατά το 
άνοιγμα, θ ζνωςθ των δφο υλικϊν να γίνεται με πολλαπλι κερμοςυγκόλλθςθ 
πλάτουσ τουλάχιςτον 10 χιλιοςτά, να φζρουν ευκρινι εκτφπωςθ δεικτϊν 
αποςτείρωςθσ τυπωμζνουσ ςτθ χάρτινθ πλευρά, να αναγράφεται το μικοσ του 
ρολοφ, να ζχουν κόλλα υψθλισ ποιότθτασ ανκεκτικι ςτθν υγραςία. 

28.1   Χωρίσ πιζτα (απλοί), πλάτουσ 

28.1.1 
 

90 mm Χ200 μζτρα, περίπου 

28.1.2   150 mm Χ200 μζτρα, περίπου 

28.1.3   200 mm Χ200 μζτρα, περίπου 

28.1.4   250 mm Χ200 μζτρα, περίπου 

28.1.5   300 mm Χ200 μζτρα, περίπου 

28.1.6   400 mm Χ200 μζτρα, περίπου 

29 
Θήκεσ αποςτείρωςησ 
απλζσ για κλίβανο 
ατμοφ 

Να προςφζρονται με & χωρίσ πιζτα, να είναι κατάλλθλεσ για ςυςκευαςία υλικϊν  & 
αποςτείρωςθ ςε κλιβάνουσ ατμοφ , να ζχουν τθν μία πλευρά από ανκεκτικό χαρτί 
κατάλλθλο για αποςτείρωςθ, να ζχουν τθν άλλθ πλευρά από διαφανζσ μαλακό φιλμ 
το οποίο να μθν ςχίηεται κατά το άνοιγμα, θ ζνωςθ των δφο υλικϊν να γίνεται με 
πολλαπλι κερμοςυγκόλλθςθ πλάτουσ τουλάχιςτον 10 χιλ.,να φζρουν ευκρινι 
εκτφπωςθ δεικτϊν αποςτείρωςθσ τυπωμζνουσ ςτθ χάρτινθ πλευρά, να είναι 
κερμοςυγκολλοφμενεσ  κατά το ζνα άκρο & κλειςτζσ κατά το άλλο με 
ςτρογγυλοποιθμζνο κλείςιμο, να ζχουν ειδικι διαμόρφωςθ για το διαχωριςμό των 
δφο υλικϊν κατά το άνοιγμα, να προςφζρονται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ.                

29.1   Χωρίσ πιζτα(απλοί) 

29.1.1   100 Χ 300 mm, περίπου 

29.1.2   150 Χ 300 mm, περίπου 

29.1.3 
 

200Χ350 mm, περίπου 

29.1.4   250 Χ 400 mm, περίπου 

30 
Θήκεσ αποςτείρωςησ 
αυτοκόλλητοι για 
κλίβανο ατμοφ 

Ιςχφουν οι ίδιεσ προδιαγραφζσ με τθν διαφορά ότι πρζπει να κλείνουν χωρίσ τθ 
βοικεια κερμοκολλθτικοφ μθχανιματοσ με αυτοκόλλθτθ πλευρά  

30.1   Χωρίσ πιζτα 

30.1.1   90 Χ 200 mm, περίπου 

30.1.2 
 

150Χ300 mm, περίπου 

30.1.3   200 Χ 350 mm, περίπου 

30.1.4   250 Χ 430 mm, περίπου 

31 

Σαινία (μάρτυρασ) 
αποςτείρωςησ για 
κλιβάνουσ ατμοφ ςε 
ρολλό 

Αυτοκόλλθτθ ταινία εξωτερικισ χριςθσ ςε μορφι ρολλοφ με ζνδειξθ αποςτείρωςθσ, 
να φζρει υψθλισ αξιοπιςτίασ χθμικι μελάνθ ςτισ διαγϊνιεσ γραμμζσ & να αλλάηει 
χρϊμα όταν εκτίκεται  ςτισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ αποςτείρωςθσ, θ κόλλα πρζπει να 
είναι κατάλλθλθ για χριςθ και ςε ιματιςμό (από τον οποίο να αφαιρείται 
εξολοκλιρου) και ςε χαρτί, ο κάκε ρολλόσ να φζρει θμερομθνία λιξθσ τυπωμζνθ ςτο 
εςωτερικό μζροσ, να είναι κατάλλθλοι για αποςτείρωςθ ςε ατμό. 

32 
Χημικοί δείκτεσ 
αποςτείρωςησ για 
κλιβάνουσ ατμοφ 

Να ςυμφωνοφν με τισ ευρωπαϊκζσ θ διεκνείσ προδιαγραφζσ, να αναγράφουν 
θμερομθνία παραγωγισ & λιξθσ, να ζχουν απότομθ μεταβολι χρϊματοσ με 
εκτυπωμζνο το χρϊμα αλλαγισ ι μετακινοφμενθσ χθμικισ μελάνθσ, ϊςτε να 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλα τα προγράμματα αποςτείρωςθσ λαμβάνοντασ 
υπόψθ όλεσ τισ παραμζτρουσ του κφκλου αποςτείρωςθσ (κερμοκραςία, χρόνο, 
υγραςία). 

33 

Βιολογικοί δείκτεσ 

κλιβάνου ατμοφ 

1. Οι βιολογικοί δείκτεσ να είναι ςυμβατοί με επωαςτιρα Attest 3M, διαφορετικά θ 
προςφζρουςα εταιρεία κα πρζπει να παραχωριςει δωρεάν ςτο νοςοκομείο, κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ επωαςτιρα 12 κζςεων. 



2. Να παρζχουν αξιόπιςτο αποτζλεςμα ςε διάςτθμα ζωσ 3 ωρϊν, 
3. Να παρζχεται φυλλάδιο οδθγιϊν ςτα Ελλθνικά, 
4. Να παρζχεται δυνατότθτα οπτικισ και θχθτικισ λιψθσ των αποτελεςμάτων και 
ςυναγερμοφ ςε περίπτωςθ λανκαςμζνων αποτελεςμάτων. 

34 

Δοκιμαςτικά πακζτα 

κλιβάνου ατμοφ τφπου 

Bowie-Dick 

Πακζτο που να περιλαμβάνει φφλλα χάρτου & το φφλλο  Bowie-Dick ςτο κζντρο, και 

ςυνοδευόμενο από διαγνωςτικό πίνακα, να ζχει απότομθ μεταβολι χρωματιςμοφ, 

να ανιχνεφει & εντοπίηει πικανζσ βλάβεσ, να φζρει θμερομθνία λιξθσ και να 

ακολουκεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

35 
Φίλτρα κουτιϊν 
εργαλείων χάρτινα 

Να είναι από υλικό κατάλλθλο για χριςθ ςε κλίβανο ατμοφ, να είναι ςτρογγυλά & 
τετράγωνα, να φζρουν ζνδειξθ αλλαγισ χρϊματοσ, να είναι εκτυπωμζνο το χρϊμα 
αλλαγισ. 

36 
Χαρτί καταγραφικοφ 
κλιβάνου ΑΣΜΟΤ  

36.1 
 

Για τον κλίβανο ατμοφ Getinge 6612-2, να είναι κυκλικά. 

36.2 
 

Για τον κλίβανο ατμοφ Getinge HS-6613-2 να είναι πτυχωτά ςε πακζτα. 

37 
Γραφίδεσ κλιβάνου 
ΑΣΜΟΤ 

Γραφίδεσ για τουσ κλιβάνουσ Getinge 6612-2 και Getinge HS-6613-2, χρϊματοσ 

κόκκινου για τθν μζτρθςθ τθσ πίεςθσ και πράςινου για τθν μζτρθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ. 

38 
Αναλϊςιμο υλικό για 
κλίβανο πλάςματοσ 
STERRAD 

  
  

38.1 Καςζτεσ 

1. υμβατζσ με κλίβανο πλάςματοσ STERRAD 100S 
2. τθν καςζτα να αναγράφονται   τεχνικζσ οδθγίεσ-πλθροφορίεσ όπωσ θμερομθνία 

παραγωγισ και του υλικοφ, κωδικόσ παραγωγισ, ςυνκικεσ αποκικευςθσ, οδθγίεσ 

χριςεωσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, καταςκευαςτικόσ οίκοσ. 

3. Να φυλάςςεται ςε κερμοκραςία δωματίου. 

4. Να κατατεκεί πιςτοποίθςθ καταλλθλότθτασ του προςφερόμενου υλικοφ  από τον 

καταςκευαςτικό οίκο STERRAD. 

5. Να κατατεκοφν δείγματα προσ αξιολόγθςθ. 

38.2 Δείκτεσ 
  
  

38.2.1   

 Χθμικόσ δείκτθσ: 
1. Να φζρει ζνδειξθ με τθν αναμενόμενθ αλλαγι χρϊματοσ του δείκτθ μετά τθν 
ζκκεςθ του ςτο αποςτειρωτικό μζςο. 
2. υμβατόσ με κλίβανο πλάςματοσ STERRAD 100S, να κατατεκοφν ζγγραφα 
ςυμβατότθτασ από τον καταςκευαςτικό οίκο. 
3. Κάκε πακζτο δεικτϊν να ςυνοδεφεται από τεχνικζσ οδθγίεσ-πλθροφορίεσ όπωσ: 
βαςικζσ παραμζτρουσ που ζχει ςχεδιαςτεί να ανιχνεφει, αναμενόμενθ αλλαγι μετά 
τθν ζκκεςθ του ςτο αποςτειρωτικό μζςο, θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 
4. Να κατατεκοφν δείγματα. 

38.2.2   

 Βιολογικόσ δείκτθσ μιασ χριςθσ και με αλλαγι χρϊματοσ και ερμθνείασ ζωσ 24 ϊρεσ: 
1. Να φζρει ζνδειξθ με τθν αναμενόμενθ αλλαγι χρϊματοσ του δείκτθ μετά τθν 
ζκκεςθ του ςτο αποςτειρωτικό μζςο. 
2. Σσμβατός με κλίβανο πλάσματος STERRAD 100S, να κατατεθούν έγγραυα 

σσμβατότητας από τον κατασκεσαστικό οίκο. ε διαφορετικι περίπτωςθ θ 
προςφζρουςα εταιρεία κα πρζπει να παραχωριςει δωρεάν ςτο νοςοκομείο, κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ζναν επωαςτιρα. 
3. Να φζρει χθμικό δείκτθ ο οποίοσ αποκολλάται προσ αρχειοκζτθςθ. 
4. Ημερομθνία παραγωγισ-λιξθσ 
5. φμφωνοι με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ και να κατζχουν CE 
6. Η διάρκεια αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων να είναι εμφανισ για τουλάχιςτον 70 
ϊρεσ. 



38.3 
Ρολό αποςτείρωςησ 
πλάςματοσ 

1. υμβατό με κλίβανο πλάςματοσ STERRAD 100S να κατατεκοφν ζγγραφα 
ςυμβατότθτασ από τον καταςκευαςτικό οίκο. 
2. Να είναι καταςκευαςμζνοι από δφο όψεισ, θ μία να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ 
πολυουλεφίνθσ (TYVEK 4057B) και θ άλλθ από κακαρό πολυεςτζρα και 
πολυαικυλζνιο. 
3. Να διαςφαλίηουν τθν ιδανικι δίοδο ςτο εκνζφωμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 
των ςυςτθμάτων STERRAD. 
4. Να παρζχουν άριςτθ αντίςταςθ διείςδυςθσ βακτθρίων. 
5. Να είναι ανκεκτικά ςε ςκιςίματα και τρυπιματα. 
6. Να φζρουν ενςωματωμζνο χθμικό δείκτθ τυπωμζνο μεταξφ των ράβδων 
ςτεγανότθτασ και όχι κάτω από αυτζσ ζτςι ϊςτε να αποτρζπεται θ επαφι του δείκτθ 
με τα εργαλεία, ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ κατά ΕΝ 868-5. 
7. Η ςυςκευαςία να αναγράφει τθν θμερομθνία παραγωγισ-λιξθσ, τθν διάςταςθ του 
ρολοφ κακϊσ και τθν ζνδειξθ ότι είναι για κλίβανο STERRAD. 
8. Να φζρουν ςιμανςθ CE . 
9. Απαραίτθτθ κατάκεςθ δειγμάτων. 
Διαςτάςεισ; 

38.3.1 
 

100χ70 

38.3.2 
 

150χ70 

38.3.3 
 

200χ70 

38.3.4 
 

250χ70 

38.3.5 
 

300Χ70 

38.3.6 
 

400χ70 

38.4 
Θήκεσ αποςτείρωςησ 
πλάςματοσ 
αυτοκόλλητεσ 

1. υμβατζσ με κλίβανο πλάςματοσ STERRAD 100S να κατατεκοφν ζγγραφα 
ςυμβατότθτασ από τον καταςκευαςτικό οίκο. 
2. Να είναι καταςκευαςμζνοι από δφο όψεισ, θ μία να είναι από ςυνκετικζσ ίνεσ 
πολυουλεφίνθσ (TYVEK 4057B) και θ άλλθ από κακαρό πολυεςτζρα και 
πολυαικυλζνιο. 
3. Να διαςφαλίηουν τθν ιδανικι δίοδο ςτο εκνζφωμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 
των ςυςτθμάτων STERRAD. 
4. Να παρζχουν άριςτθ αντίςταςθ διείςδυςθσ βακτθρίων. 
5. Να είναι ανκεκτικζσ ςε ςκιςίματα και τρυπιματα. 
6. Να φζρουν ενςωματωμζνο χθμικό δείκτθ. 
7. Η ςυςκευαςία να αναγράφει τθν θμερομθνία παραγωγισ-λιξθσ, τθν διάςταςθ των 
κθκϊν κακϊσ και τθν ζνδειξθ ότι είναι για κλίβανο STERRAD. 
8. Να φζρουν ςιμανςθ CE . 
9. Απαραίτθτθ κατάκεςθ δειγμάτων 
10. ε διάςταςθ 250χ480 
11. ε διάςταςθ 200χ400 περίπου 

39 
Χάρτεσ αποςτείρωςησ 
για κλίβανο πλάςματοσ 

Χαρτί για κλίβανο πλάςματοσ  
STERRAD 100S, διαςτάςεων: 100Χ100εκ.περίπου. 

40 
Χημικόσ δείκτησ 
(Σαινία) πλάςματοσ 
STERRAD 100S 

Σαινία αποςτείρωςθσ αυτοκόλλθτθ με χθμικό δείκτθ για κλίβανο πλάςματοσ. 

42 
Κουτιά απόρριψησ 
καςετϊν κλιβάνου 
πλάςματοσ 

για κλίβανο πλάςματοσ STERRAD 

43 
Μελανοταινίεσ για 
θερμοςυγκολλητή hawo 

ΤΜΒΑΣΕ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΓΚΟΛΛΗΣΗ HAWO  

1. ΛΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

2 ΣΟΜΑΡΑ ΟΦΙΑ 

3. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΘΙΣΑ 


