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Αξιόηιμοι Κύπιοι 
Σε ζςνέσεια ηηρ ανάπηηζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ζαρ, η εηαιπεία μαρ ωρ 
αποκλειζηικόρ ανηιππόζωπορ ηος οίκος VYGON Γαλλίαρ έσει ηην εςσαπίζηηζη να ζαρ ςποβάλει ηιρ παπακάηω 
πποδιαγπαθέρ. 
 
Είμαζηε ζηην διάθεζη ζαρ για οποιαδήποηε ππόζθεηη πληποθοπία ή διεςκπίνιζη.  
 
                  Με εκηίμηζη, 
       Ο Υπεύθςνορ Πωλήζεων 
         Ηλίαρ Αγγελόποςλορ  

 
 
 
 
1.  ΣΟ ΕΙΔΟ ΜΕ Α/Α 1.2.1  ,  ΘΑ ΗΣΑΝ ΩΣΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΘΟΤΝ ΠΙΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΩΣΕ 
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΣΡΟ ΤΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 
<< Φιάλεσ κενοφ αρνθτικισ πίεςθσ ςε πλιρεσ ςετ  Νο 12 με 2 κακετιρεσ αναρρόφθςθσ το οποίο περιζχει: α) 
Φυςαρμόνικα αναρρόφθςθσ 450ml  με ςτιριγμα ςτερζωςθσ ςτο κρεβάτι ώςτε να μθν ακουμπάει ςτο 
δάπεδο, β)Προζκταςθ μικουσ 125cm από P.V.C., με κλιπσ on-off και βαλβίδα, γ)Κακετιρεσ redon από P.V.C, 
μικουσ 50cm, διαφανείσ, ακτινοςκιεροί, ατραυματικοί, βακμονομθμζνοι ςτα 12cm και διάτρθτοι ςε μικοσ 
7cm από το άκρο,δ) Βελόνα ανοξείδωτθ alene. Να είναι μ.χ, αποςτειρωμζνεσ, Latex-free & DEHP-free , ςε 
μεμονωμζνθ ςυςκευαςία>> 

 

 

2.  ΣΟ ΕΙΔΟ ΜΕ Α/Α 1.2.2 , ΘΑ ΗΣΑΝ ΩΣΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΘΟΤΝ ΠΙΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΩΣΕ 
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΣΡΟ ΤΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 
<< Φιάλεσ κενοφ αρνθτικισ πίεςθσ ςε πλιρεσ ςετ  Νο 14 με 1 κακετιρα αναρρόφθςθσ το οποίο περιζχει: α) 
Φυςαρμόνικα αναρρόφθςθσ 450ml  με ςτιριγμα ςτερζωςθσ ςτο κρεβάτι ώςτε να μθν ακουμπάει ςτο 
δάπεδο, β)Προζκταςθ μικουσ 125cm από P.V.C., με κλιπσ on-off και βαλβίδα, γ)Κακετιρα redon από P.V.C, 
μικουσ 50cm, διαφανζσ, ακτινοςκιερό, ατραυματικό, βακμονομθμζνο ςτα 12cm και διάτρθτο ςε μικοσ 7cm 
από το άκρο,δ) Βελόνα ανοξείδωτθ alene. Να είναι μ.χ, αποςτειρωμζνεσ, Latex-free & DEHP-free , ςε 
μεμονωμζνθ ςυςκευαςία>> 

 



 

3.  ΣΟ ΕΙΔΟ ΜΕ Α/Α 1.2.3 ,  ΘΑ ΗΣΑΝ ΩΣΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΘΟΤΝ ΠΙΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΩΣΕ 
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΣΡΟ ΤΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 
<< Φιάλεσ κενοφ αρνθτικισ πίεςθσ ςε πλιρεσ ςετ  Νο 16 με 1 κακετιρα αναρρόφθςθσ το οποίο περιζχει: α) 
Φυςαρμόνικα αναρρόφθςθσ 450ml  με ςτιριγμα ςτερζωςθσ ςτο κρεβάτι ώςτε να μθν ακουμπάει ςτο 
δάπεδο, β)Προζκταςθ μικουσ 125cm από P.V.C., με κλιπσ on-off και βαλβίδα, γ)Κακετιρα redon από P.V.C, 
μικουσ 50cm, διαφανζσ, ακτινοςκιερό, ατραυματικό, βακμονομθμζνο ςτα 12cm και διάτρθτο ςε μικοσ 7cm 
από το άκρο,δ) Βελόνα ανοξείδωτθ alene. Να είναι μ.χ, αποςτειρωμζνεσ, Latex-free & DEHP-free , ςε 
μεμονωμζνθ ςυςκευαςία>> 

 

 

4.  ΣΟ ΕΙΔΟ ΜΕ Α/Α 1.2.4 ,  ΘΑ ΗΣΑΝ ΩΣΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΘΟΤΝ ΠΙΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΩΣΕ 
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΣΡΟ ΤΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 
<< Φιάλεσ κενοφ αρνθτικισ πίεςθσ ςε πλιρεσ ςετ  Νο 18 με 1 κακετιρα αναρρόφθςθσ το οποίο περιζχει: α) 
Φυςαρμόνικα αναρρόφθςθσ 450ml  με ςτιριγμα ςτερζωςθσ ςτο κρεβάτι ώςτε να μθν ακουμπάει ςτο 
δάπεδο, β)Προζκταςθ μικουσ 125cm από P.V.C., με κλιπσ on-off και βαλβίδα, γ)Κακετιρα redon από P.V.C, 
μικουσ 50cm, διαφανζσ, ακτινοςκιερό, ατραυματικό, βακμονομθμζνο ςτα 12cm και διάτρθτο ςε μικοσ 7cm 
από το άκρο,δ) Βελόνα ανοξείδωτθ alene. Να είναι μ.χ, αποςτειρωμζνεσ, Latex-free & DEHP-free , ςε 
μεμονωμζνθ ςυςκευαςία>> 

 

 

5.  ΣΟ ΕΙΔΟ ΜΕ Α/Α 1 ,  ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ << ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΕΙ ΘΩΡΑΚΟ >> ΘΑ ΗΣΑΝ ΩΣΟ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΘΟΤΝ ΠΙΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΩΣΕ Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ 
ΜΕΣΡΟ ΤΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 
<< Βαλβίδεσ παροχζτευςησ θώρακοσ μθ επιςτροφισ, τφπου HEIMLICH, πολυουρεκάνθσ, διαφανείσ, με 
εμφανζσ τόξο κατεφκυνςθσ υγρών ι αερίων και με ελαςτικά άκρα ςφνδεςθσ εκατζρωκεν. Να επιτρζπει τθν 
ςυνεχι πλευρικι ι κωρακικι παροχζτευςθ, με αςφάλεια ακόμα και κατά τθν μεταφορά του αςκενοφσ χωρίσ 
να χρειάηεται κλείςιμο ο ςωλινασ παροχζτευςθσ. Να προςφερκοφν ςε μονοφ  καλάμου και να είναι μ.χ, 
αποςτειρωμζνεσ.>> 

 

 

6.  ΣΟ ΕΙΔΟ ΜΕ Α/Α 2,  ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ << ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΕΙ ΘΩΡΑΚΟ >> ΘΑ ΗΣΑΝ ΩΣΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΘΟΤΝ 
ΠΙΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΩΣΕ Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΣΡΟ ΤΓΚΡΙΗ 
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 
<< Βαλβίδεσ παροχζτευςησ θώρακοσ μθ επιςτροφισ, τφπου HEIMLICH, πολυουρεκάνθσ, διαφανείσ, με 
εμφανζσ τόξο κατεφκυνςθσ υγρών ι αερίων και με ελαςτικά άκρα ςφνδεςθσ εκατζρωκεν. Να επιτρζπει τθν 
ςυνεχι πλευρικι ι κωρακικι παροχζτευςθ, με αςφάλεια ακόμα και κατά τθν μεταφορά του αςκενοφσ χωρίσ 
να χρειάηεται κλείςιμο ο ςωλινασ παροχζτευςθσ. Να προςφερκοφν ςε διπλοφ καλάμου και να είναι μ.χ, 
αποςτειρωμζνεσ.>> 
 
 

 

 

 
 

 


