
 

 

 

 

 

 

Αθήνα,  19/04/2016 

Προς:  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ 
Άνω Βουλωμένο, 25100 ΑΙΓΙΟ  
Υπόψη:  Γρ. Προμηθειών/ Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ CPV 33140000-3» από 
την Γενική Χημικών Προϊόντων. 

Σχετ:  Έγγραφο του Νοσοκομείου σας υπ. Αριθμ. Πρωτ : 3405– 14/04/2016 

 

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,  

Προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να 
επιτραπεί η συμμετοχή όλων των εταιρειών, και να επιτευχθεί ανταγωνισμός που είναι και προς 
το συμφέρον του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα: 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ  

40  ΑYTΟΚΟΛΛΗTΟΙ ΣΑΚΟΙ  

40.1  Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με φίλτρο εξόδου αερίων & αντιιδρωτικό κάλυμμα. 
Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη και να έχει σύγχρονα υλικά για ασφαλή 
εφαρμογή προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Διαφανείς με διάμετρο κοπής 
έως 65±10mm.  

40.2  Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με αποτελεσματικό φίλτρο, με εξελιγμένο 
κολλητικό δύο υλικών. Να έχουν αντιιδρωτικό κάλυμμα και εύκαμπτη κολλητική 
επιφάνεια. Διαφανείς με διάμετρο κοπής έως 80mm ±5mm οριζόντια & έως 55mm 
±5mm κάθετα.  

40.3  Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας με εξελιγμένο κολλητικό δύο υλικών, 
εύκαμπτη έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική 
επιφάνεια να αποτελείται από σύγχρονα υλικά για ασφαλή εφαρμογή προστασία και 
ανακούφιση του δέρματος. Διαφανείς με διάμετρο κοπής έως 65±10mm  

40.4  Σάκοι μετεγχειρητικής χρήσης, αυτοκόλλητοι, με παράθυρο επιθεώρησης στομίου, 
εύκολο άδειασμα και δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. Η εύκαμπτη 
κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από σύγχρονα υλικά για ασφαλή εφαρμογή, 
προστασία και ανακούφιση δέρματος. Διαφανείς με διάμετρο κοπής έως 100mm 
±10mm.  

41  Βάσεις επίπεδες, εύκαμπτες κοβώμενες. Να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ζώνης 
στην βάση ή τον σάκο. Με ενισχυμένο κολλητικό που να μην διαβρώνεται εύκολα. 
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Να έχουν διάμετρο κοπής έως 55±10mm.  

42  ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ Α/Α 41  

42.1  Σάκοι κολοστομίας διαφανείς, που να εφαρμόζονται στις βάσεις του α/α 41, να 
έχουν ενισχυμένο και αποτελεσματικό φίλτρο , αντιιδρωτικό μαλακό κάλλυμα και 
σύστημα κουμπώματος στις βάσεις που να συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με τη 
μικρότερη πίεση.  

43  ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΕΞΕΛΚΩΣΕΩΝ  

43.3  Κρέμα πρόληψης ερεθισμών του δέρματος γύρω από τη στομία που να μην αφήνει 
λιπαρότητα 80 έως 100 γραμ. Η οικονομική αξιολόγηση  θα γίνει με αναγωγή στο 
γραμμάριο 

43.5  Υδροστατική πάστα εύπλαστη για κάλυψη ατελειών του δέρματος.  

Α) Σε μορφή πλαστελίνης  

Β) Σωληνάριο 60γρ. έως 100γρ. Η οικονομική αξιολόγηση  θα γίνει με αναγωγή στο 
γραμμάριο 

43.9  Κρέμα για προστασία των εξιδρωματικών εξελκώσεων δέρματος με οξείδιο του 
ψευδαργύρου 6-12%, διμεθικόνη, βαζελίνη ή ισοδύναμα υλικά, 50 έως 100 γραμ. Η 
οικονομική αξιολόγηση  θα γίνει με αναγωγή στο γραμμάριο 

 

Επίσης σας προτείνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες υλικών και ζητούμε να ενταχθούν στα αιτούμενα 
υλικά  με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των διαφορετικών αναγκών κάθε ασθενή. Οι 
κατηγορίες αυτές αφορούν:  

ΝΕΟ 
ΕΙΔΟΣ  

Σάκοι κολοστομίας αυτοκόλλητοι. Με 3D εύπλαστη κολλητική επιφάνεια για 
εφαρμογή σε δύσκολες ανατομικά στομίες (όχι convex-πλαστικός δακτύλιος λόγω 
σκληρότητας υλικού). Mε δυνατότητα αντιστροφής του κολλητικού υλικού για χρήση 
σε κήλες. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών. Με υφασμάτινης υφής, αντιιδρωτικό 
κάλυμμα. Διαφανείς, με ενσωματωμένες υποδοχές για εφαρμογή ζωνών. Προς κοπή 
έως 43mm. 

ΝΕΟ 
ΕΙΔΟΣ 

Σάκοι μετεγχειρητικοί διαφανείς, με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και 
εργασία επί της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο 
ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με 
ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος velcro (για χρήση και σε υδαρείς 
και στέρεες κενώσεις). Προς κοπή έως 90mm. 

 

Με εκτίμηση  

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 

 

 




