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Θέμα: Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηην ππομήθεια «ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΔΙΑΦΟΡΟΤ» (CPV:33140000-3) 

 

Η εηαηξεία καο πξνηείλεη ηηο εμήο πξνζζήθεο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

Α/Α 20. ΤΝΔΕΣΙΚΑ 3-WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΣΑΗ 10ΕΚ., 50ΕΚ. ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΤΝΔΕΗ… 
 

Πποηείνοςμε να πποζηεθεί: 

Η πξνέθηαζε λα είλαη δηαθαλήο, δηακέηξνπ 3.00 x 4.1mm, κε αληνρή έσο 250psi (δει. 

λα έρεη κεγάιν εύξνο ρξήζεο θαη λα κελ ηζαθίδεη, κεηξήζηκν κέγεζνο είλαη ε αληνρή) 
 

 

 

Α/Α 48.1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΜΑΣΟ. Από 

ειδικό αθπολέξ πολςοςπεθάνηρ. Κεθαλή  
 

Πποηείνοςμε: 

πζηήκαηα ηνπνζέηεζεο - αθηλεηνπνίεζεο αζζελώλ, λα είλαη από αθξώδε 

πνιπνπξεζάλε, θαη λα είλαη πςειήο πνηόηεηαο.  

 Να είλαη θαηάιιεια: 

 Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζην ρεηξνπξγηθό ηξαπέδη. 

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ θαηάθιηζεο. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από εηδηθό αληηαιιεξγηθό αηνμηθό πιηθό, αθπώδοςρ 

πολςοςπεθάνηρ ςτηλήρ πςκνόηηηαρ, πνπ επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο 

θαη ηε κε εθίδξσζή ηνπ.  

 Να έρνπλ εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

 Να είλαη κε αλαθιέμηκα. 

 Να πξνζηαηεύνπλ ην επαίζζεην δέξκα. 

 Να κεηώλνπλ ηα πηεζηηθά θαηλόκελα ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην 

ρεηξνπξγείν θαη ηελ αλάλεςε, όζν θαη θαηά ηε καθξόρξνλε θιηλήξε παξακνλή ζηε 

ΜΕΘ ή άιιε θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Να είλαη latex-free. 

 Να πξνζθέξνληαη ζε πιήξε ζεηξά, γηα όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο: θεθάιη, θηέξλεο,  

βξαρίνλεο, αγθώλεο, θ.ι.π. 

 

 Μαμηιαξάθη θεθαιήο ηεηξάγσλν, λα είλαη θαηάιιεινπ ζρήκαηνο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θεθαιηνύ θαη κε άλνηγκα γηα ηνλ 

αεξηζκό θαη ηελ άλεζε ηνπ αζζελνύο. 

Δηαζηάζεηο 23 x 21 x 10εθ. 

 



 Μαμηιαξάθη θεθαιήο ηεηξάγσλν, λα είλαη θαηάιιεινπ ζρήκαηνο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θεθαιηνύ θαη κε άλνηγκα γηα ηνλ 

αεξηζκό θαη ηελ άλεζε ηνπ αζζελνύο, ελειίθσλ, λα είλαη εηδηθό γηα πξελή 

ηνπνζέηεζε, κε εγθνπέο γηα ζηήξημε ζσιήλσλ. Να έρεη θαηάιιειν ζρήκα 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θεθαιηνύ θαη θαηάιιειε νπή γηα ηνλ αεξηζκό θαη 

ηελ άλεζε ηνπ αζζελνύο.  

Δηαζηάζεηο 22.86 x 22.86 x 9,525εθ.  
 

 

Α/Α 48.2. ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΜΑΣΟ. Από 

ειδικό αθπολέξ πολςοςπεθάνηρ. Αςσένα   
 

Πποηείνοςμε: 

πζηήκαηα ηνπνζέηεζεο - αθηλεηνπνίεζεο αζζελώλ, λα είλαη από αθξώδε 

πνιπνπξεζάλε, θαη λα είλαη πςειήο πνηόηεηαο.  

 Να είλαη θαηάιιεια: 

 Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζην ρεηξνπξγηθό ηξαπέδη. 

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ θαηάθιηζεο. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από εηδηθό αληηαιιεξγηθό αηνμηθό πιηθό, αθπώδοςρ 

πολςοςπεθάνηρ ςτηλήρ πςκνόηηηαρ, πνπ επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο 

θαη ηε κε εθίδξσζή ηνπ.  

 Να έρνπλ εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

 Να είλαη κε αλαθιέμηκα. 

 Να πξνζηαηεύνπλ ην επαίζζεην δέξκα. 

 Να κεηώλνπλ ηα πηεζηηθά θαηλόκελα ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην 

ρεηξνπξγείν θαη ηελ αλάλεςε, όζν θαη θαηά ηε καθξόρξνλε θιηλήξε παξακνλή ζηε 

ΜΕΘ ή άιιε θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Να είλαη latex-free. 

 Να πξνζθέξνληαη ζε πιήξε ζεηξά, γηα όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο: θεθάιη, θηέξλεο,  

βξαρίνλεο, αγθώλεο, θ.ι.π. 

 

 εη δαθηπιηδίσλ ζηξνγγπινύ ζρήκαηνο, “honey donuts”, λα είλαη ζεη 4ηεμ, 

δηακέηξνπ 22,86εθ. - 15εθ. - 10εθ. - 8εθ., λα έρνπλ θεληξηθή νπή 7,62εθ. & 

ύςνο 5,08εθ..     

 

 Ρόιινο ηνπνζέηεζεο, γηα δηάθνξεο ρξήζεηο, βειηηώλεη ηελ θπθινθνξηθή 

ιεηηνπξγία. 

Δηαζηάζεηο12,5 (δηάκεηξνο) x 43 (ύςνο) εθ., ζπζθεπαζία ηεκαρίνπ. 

 
Α/Α 50.2. ΩΛΗΝΕ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ 12-38   
 

Πποηείνοςμε: 

Καζεηήξεο ζώξαθα. Οη θαζεηήξεο λα είλαη εύθακπηνη, λα κελ ηζαθίδνπλ, αθηηλνζθηεξνί 

ζε όιν ην κήθνο ηνπο, κε ελαιιάμ κεγάιεο, ιείεο πιεπξηθέο νπέο, αηξαπκαηηθό, 

απνζηξνγγπιεκέλν, αλνηρηό άθξν, κε πιήξε δηαγξάκκηζε θαη αξίζκεζε αλά 2εθ., κε 

αλαγξαθή ηνπ κεγέζνπο ζην ζώκα ηνπο, κήθνο 52εθ., ειεύζεξνη DEHP, κεγέζε 12, 16, 

20, 24, 28, 32, 36, 40ch, απνζηεηξσκέλνη. 



Α/Α 51. ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ ΘΩΡΑΚΟ ΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΜΕ 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΡΟΦΗΗ.   
 

Πποηείνοςμε: 

πζθεπέο παξνρέηεπζεο ζώξαθα, πςειήο πνηόηεηαο. 

Με πιαζηηθή δηαθαλήο θηάιε πςειήο αληνρήο ρσξεηηθόηεηαο 2000ml.,  

βαζκνλνκεκέλε κε νγθνκεηξηθέο ελδείμεηο -ml- κε εηδηθή ηαηλία εγγξαθήο δίπια ζηελ 

νγθνκεηξηθή ζηήιε. 

 Να έρεη εύθνινο έιεγρνο ηνπ παξνρεηεπκέλνπ πγξνύ θαη αέξα όπσο θαη ηνπ 

balance ηνπ αζζελνύο από θάζε ζεκείν ώζηε  λα είλαη επθνινδηάθξηηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνύ (πύνλ, αίκα, πήγκαηα, νξώδεο πγξό θιπ.)  

 Να δηαζέηεη ζηαζεξή πιαζηηθή βάζε δαπέδνπ όπσο θαη ηαηλία αλάξηεζεο γηα   

δπλαηόηεηα κεηαθνξάο από ηνλ αζζελή ή ζηαζεξνπνίεζεο ζην θξεβάηη ηνπ 

αζζελή. 

 Να πξνζθέξεηαη κε έλαλ ή δύν ζσιήλεο ζύλδεζεο, κε ειαζηηθέο ζπλδέζεηο πνπ 

λα εμαζθαιίδνπλ αλεκπόδηζηε ξνή, κήθνπο 150cm, κε ηνλ θαζεηήξα ηνπ 

αζζελνύο κε εηδηθό ζπλδεηηθό (ξύγρνο) πνπ λα ηαηξηάδεη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο 

θαη ηα λνύκεξα ησλ ζσξαθηθώλ θαζεηήξσλ. 

 Να παξέρεηαη επηιεθηηθά κε luer lock ζην ζεκείν ζύλδεζεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

νπνίνπ κπνξνύκε λα εθθελώζνπκε ην ζσιήλα από θάπνηνλ πηζαλό ζξόκβν. 

 Να είλαη Latex-free. 

 Να είλαη DEHP-free. 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΩΛΗΝΩΝ 

ΤΝΔΕΗ 

LUER 

LOCK 

PORT 

ΜΟΝΟ ΝΑΙ 

ΔΙΠΛΟ ΝΑΙ 

 

 

Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο. 

 

 

            Με ηιμή , 

                                                                    Για ηην  MEDI-SUP  A.E. 

 

 

 

 

   Νικήηαρ Δημέαρ 

                                                                                            Διεςθςνηήρ πυλήζευν 


