
ΣΕΛΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

A/A ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΙΔΨΝ 

1 

ΦΑΡΣΙ ΓΙΑ SATO CX400 EX2 

Καταγραφικό χαρτί σε ρολό διαστάσεων 57mm πλάτος και μήκος 50m, με εσωτερική 

διάμετρο καρουλιού 25mm. 

2 

ΦΑΡΣΗ Η.Κ.Γ. 

Καταγραφικό θερμογραφικό χαρτί σε διαστάσεις: 

210χιλ*300χιλ*200φύλλα. 

3 

ΦΑΡΣΙ ΓΙΑ SONY UPP 110S 

Καταγραφικό χαρτί για vinteo printer sony upp 110s σε ρολό  πλάτους 110χιλ  και μήκους 

20μέτρα 

4 
ΦΑΡΣΙ ΓΙΑ ΗΚΓ Edan SE - 6 

Διαστάσεις:210*295*150 

5 
ΦΑΡΣΙ ΓΙΑ QUINTON 150022-001 

Καταγραφικό θερμογραφικό χαρτί σε διαστάσεις 210*χιλ*300χιλ*200 

6 

ΛΑΣΙΦΟ ΑΙΜΟΛΗΧΙΑ 

ωλήνας μέτρου από υλικό latex στο νούμερο 4, ελαστικό να μην προκαλεί 

τραυματισμούς. 

7 

ΚΟΛΠΟΚΟΠΙΑ ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ 

Να σταθεροποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, με ελαστικότητα, σε ατομική 

συσκευασία αποστειρωμένα, υποαλλεργικά, από αιθυλένιο (από σκληρό πλαστικό φιλικό 

προς το περιβάλλον),  να μην σπάζουν, ανά ένα συσκευασμένα σε αδιάβροχη, ανθεκτική, 

διαφανή θήκη, μιας χρήσης. 

7.1 SMALL 

7.2 
 

MEDIUM 

7.3 
 

LARGE 

8 

ΒΟΤΡΣΕ ΓΙΑ pap-test. 

Ενδοκολπικό πλαστικό βουρτσάκι με προστατευτικό άκρο για λήψη επιχρίσματος, μιας 

χρήσης, αποστειρωμένο. ε τεμάχια. 

9 

ΠΑΣΟΤΛΕ για pap-test 

Οι σπάτουλες να είναι από ξύλινο υλικό, το ένα άκρο να είναι κοντό και το άλλο αμβλύ και 

μακρύτερο, αποστειρωμένες. ε τεμάχια. 

10 

ΟΤΡΟΔΟΦΕΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΟΤΡΨΝ 24ωρου ΠΛΑΣΙΚΑ 

Δοχεία συλλογής ούρων 24 ωρών χρώματος λευκού χωρητικότητας 2-2,7 λίτρων με 

βαθμονόμηση ανά 100cc  κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό. Να φέρουν δύο 

στόμια (ένα μεγάλο για κανονική ούρηση με πώμα βιδωτό και ένα μικρό για το άδειασμα 

των ούρων με βιδωτό πώμα). Να φέρει μεταλλικό ή πλαστικό χερούλι για εύκολη μεταφορά. 

11 

ΠΟΣΗΡΑΚΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΟΤΡΨΝ 

Με καπάκι, με αεροστεγές κλείσιμο, χωρητικότητας 60cc, για συλλογή ούρων & πτυέλων 

προς εξέταση απλή & καλλιέργεια, από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, διαφανή, σε 

τεμάχια. 

11.1 ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ 100cc 

11.2 ΜΗ ΑΠΟΣΗΡΩΜΕΝΑ 100cc 

12 
ΑΚΚΟΙ ΒΑΡΙΟΤΦΟΤ ΤΠΟΚΛΤΜΟΤ 

Μη αποστειρωμένοι, περιέχοντες βάριο, πλαστικοί, μιας χρήσης. 

13 
ΡΤΓΦΗ ΨΣΟΚΟΠΙΟΤ 

Πολλαπλών χρήσεων 

14 ΡΤΓΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΜΠΑΝΙΚΟΤ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟΤ ΤΜΒΑΣΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟ GENIUS 2 



15 

ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΑ ΟΤΡΨΝ ΑΠΟΣΕΙΡΨΜΕΝΑ (συστήματα ωριαίας μέτρησης ούρων) 

Αποστειρωμένα με σκληρό συλλεκτικό θάλαμο, με διαβαθμίσεις από 5-500 cc, με σύστημα 

εκκένωσης και προσαρμοσμένο σάκο  με διαβαθμίσεις 25-2000cc ο οποίος να έχει σωλήνα 

εκκένωσης με δυνατότητα πολλαπλών δειγματοληψιών ούρων & σωλήνα σύνδεσης με τον 

ουροκαθετήρα. 

16 

ΚΛΙΠ ΑΚΨΝ ΑΙΜΑΣΟ 

Για ασφάλεια σφράγισης του ασκού  μετά το πέρας της αιμοληψίας, μεταλλικά, να 

παρέχουν ασφάλεια σφραγίσεως των πλαστικών σωλήνων των ασκών. 

17 

ΠΨΜΑΣΑ ΥΛΕΒΟΚΑΘΕΣΗΡΨΝ 

Πώματα φλεβοκαθετήρων πλαστικά, τύπου LUER-LOCK, βιδωτό-μεγάλης ασφαλείας, από 

σκληρό πλαστικό υλικό, μη τοξικό, λευκού χρώματος, με περιφερειακές ραβδώσεις για την 

σταθερή συγκράτηση-κατά την περιστροφή του βιδώματος, αποστειρωμένα σε ατομική 

συσκευασία μιας χρήσης. 

18 

ΠΕΣΑΛΟΤΔΕ (ΑΠΛΕ ενηλίκων) 

Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυμάτων. 

Πεταλούδες scalp-vein.Butterfly 23G,19G,21G,27G,25G.Σα ζητούμενα μήκη βελόνας 19,5-

9,5 χιλ. Σα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30,5-10,2-20,3 εκ.  Βελόνα φλεβοκέντησης από 

ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή 

λοξότμηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή 

στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του 

διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη 

δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer Lock με τη συσκευή χορήγησης. Να 

προσφέρεται στα ζητούμενα μεγέθη, να φέρει επισήμανση CE Mark. Να διαθέτει 

αποστείρωση για 5 χρόνια. 

18.1 
 

19 G 

18.2 
 

21 G 

18.3 
 

23 G 

18.4 
 

25 G 

18.5 
 

27 G 

19 

ΤΝΔΕΣΙΚΑ 3-WAY 

υνδετικά 3 οδών ή τριπλής ροής που τοποθετούνται μεταξύ της συσκευής του ορρού & 

του φλεβοκαθετήρα, για να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης 3 ορρών ή 

διαλυμάτων. Να είναι αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, μιας χρήσης, από υψηλής 

ποιότητας ειδικό πλαστικό σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ανατομική συσκευασία, 

διαφανή ανά τεμάχιο, να διαθέτουν ενδείξεις στην κατεύθυνση της οπής και να φέρουν 

ένδειξη  για τη χρήση σε αρτηρία ή φλέβα. Σα δύο άκρα θηλυκά & το ένα αρσενικό, να είναι 

διαφανή, με μαλακό άξονα για εύκολη περιστροφή, με πώματα στα άκρα, υποαλλεργικά με 

καλή εφαρμογή . 

19.1 ΑΠΛΑ 

20 

ΤΝΔΕΣΙΚΑ 3-WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΣΑΗ 10 ΕΚ.,50 ΕΚ.ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΝΔΕΗ 

υνδετικά 3 οδών ή τριπλής ροής που τοποθετούνται μεταξύ της συσκευής του ορρού & 

του φλεβοκαθετήρα, για να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης 3 ορρών ή 

διαλυμάτων. Να είναι αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, μιας χρήσης, από υψηλής 

ποιότητας ειδικό πλαστικό σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ανατομική συσκευασία, 

διαφανή ανά τεμάχιο, να διαθέτουν ενδείξεις στην κατεύθυνση της οπής και να φέρουν 

ένδειξη  για τη χρήση σε αρτηρία ή φλέβα. Σα δύο άκρα θηλυκά & το ένα αρσενικό, να είναι 

διαφανή, με μαλακό άξονα για εύκολη περιστροφή, με πώματα στα άκρα, υποαλλεργικά με 

καλή εφαρμογή . 

20.1 10 EK. 

20.2 50 EK. 

21 

ΠΟΔΙΕ 

Πλαστικές, μιας χρήσης, πολύ ανθεκτικές, από πολυαιθυλένιο, μη αποστειρωμένες, μη 

τοξικές.  Να δένουν στη μέση , χρώματος λευκού ή διαφανείς, να καλύπτουν θώρακα, 

κοιλιά και γόνατα. 



22 
ΓΛΨΟΠΙΕΣΡΑ 

ε ατομική χάρτινη συσκευασία, ξύλινα, αποστειρωμένα. 

23 
ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ 

Μασχαλιαία 

24 ΜΗΦΑΝΕ ΞΤΡΙΣΙΚΕ 

24.1 
Πλαστικές, μιας χρήσης, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με 

λεπίδα από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό. 

24.2 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΡΗΕΩΝ 

Να είναι απόλυτα αδιάβροχη με δυνατότητα πλυσίματος (σε νερό ή απολυμαντικό) για 

εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Η φόρτιση να γίνετε χωρίς καλώδιο με δυνατότητα 

τοποθέτησης του στον τοίχο, προσφέροντας έτσι σταθερό σημείο αποθήκευσης και 

διαρκούς φόρτισης. H μπαταρία να είναι επαναφορτιζόμενη Lion για μεγαλύτερη διάρκεια 

χρήσης με ένδειξη του επιπέδου φόρτισης που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή η μπαταρία. 

25 

ΝΕΥΡΟΕΙΔΗ 

Από σκληρό πεπιεσμένο χαρτί, μιας χρήσης, να μην διαπερνώνται από τα αιχμηρά 

αντικείμενα και να είναι ανθεκτικά στην διαπερατότητα των υγρών, διαφόρων διαστάσεων . 

26 

ΕΜΠΟΣΙΜΕΝΕ ΠΕΣΕΣΕ 

ετ με 10 εμποτισμένες θερμαινόμενες πετσέτες, μεγάλου πάχους(100gsm), μεγάλου 

μεγέθους (33x22cm). Να είναι από συνθετικό μετάξι, για μπάνιο κατακεκλιμένων ασθενών 

σε ατομική επανασφραγιζόμενη συσκευασία, με άρωμα , με καθαριστική και ενυδατική 

δράση. Δερματολογικά ελεγμένες. 

27 

ΠΑΝΕ (ΤΠΟΕΝΣΟΝΑ) ΚΑΣΑΚΛΙΗ 

Πάνες από απορροφητικό & υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη 

υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να 

έχει αδιάβροχη επένδυση, διαστάσεις 80Φ180 εκατοστά. 

28 

ΣΡΨΜΑΣΟΘΗΚΕ ΝΑΫΛΟΝ 

Αδιάβροχες, κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο με λάστιχο γύρω για κάλυψη της πάνω 

πλευράς και των πλαϊνών του στρώματος. Να είναι μαλακές, εύκαμπτες για να 

προσαρμόζονται στις καμπύλες του σώματος για αποφυγή κατακλίσεων. Να μπορούν να 

πλένονται εύκολα με τα κοινά νοσοκομειακά καθαριστικά. 

29 

ΠΑΝΑ - ΒΡΑΚΑΚΙ ΑΚΡΑΣΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΨΝ 

Μιας χρήσης, "κλειστού τύπου", μεγάλης απορροφητικότητας, να διαθέτουν σκληρή 

αυτοκόλλητη ταινία, να φέρουν ζώνη προστασίας για να αποφεύγονται οι διαρροές υγρών 

από τις κινήσεις, σε μέγεθος Large κατάλληλες για νοσοκομειακή χρήση. 

30 

ΠΛΑΙΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΨΝ 

Πλαστικοί για όλους τους τύπους κρεβατιών  με  ενισχυμένη υποδοχή για τον συλλέκτη και 

υποδοχή για τον αυλό αυτού. Να έχουν την δυνατότητα πλυσίματος και αποστείρωσης. 

31 
ΠΟΣΗΡΑΚΙΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΨΝ 

Μιας χρήσης, αριθμημένα έως 25ml, διαφανή, πλαστικά. 

32 
ΟΤΡΟΔΟΦΕΙΑ ΑΝΔΡΨΝ 

Μιας χρήσης, για κατακεκλιμένους ασθενείς, χάρτινα. 

33 

ΚΨΡΑΜΙΔΕ ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ 

Φάρτινες μιας χρήσης για κατακεκλιμένες γυναίκες, από σκληρό πεπιεσμένο χαρτί για να 

είναι ανθεκτικές στη διαπερατότητα των υγρών. 

34 

ΕΝΣΟΝΙΑ (ρόλοι) ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΚΛΙΝΗ 

Ρολά σεντόνια για χρήση σε εξεταστικά κρεβάτια (box), από αρίστης ποιότητας χαρτί (100% 

καθαρό χημικό πολτό), επένδυση ειδικής πλαστικής αδιάβροχης μεμβράνης, με ραφές για 

ομοιόμορφο τεμαχισμό φύλλων, διαστάσεις 60*50-50*50 εκ. Σα απλά χάρτινα να είναι από 

χαρτί αρίστης ποιότητας (100% καθαρό χημικό πολτό), με ραφές για ομοιόμορφο 

τεμαχισμό φύλλων, διαστάσεις 60cm*100m. 

35 

ΔΟΦΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΨΝ 

Από ειδικό σκληρό πλαστικό, αδιάτρητα,να επιτρέπουν την ακίνδυνη απομάκρυνση της 

βελόνας από τη σύριγγα, να φέρουν πώμα ασφαλείας κλεισίματος, να είναι απλά στη 

χρήση, να φέρουν την ένδειξη CE, να κλείνουν ερμητικά, σε διαστάσεις : 5-5,5 λίτρων 

36 

ΚΡΕΜΑ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΠΕΡΗΦΟΤ 

Με καλή αγωγιμότητα, υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό σε πλαστικά φιαλίδια από 250-300 ml, 

φιάλη 1000 ml. 

37 
ΚΡΕΜΑ ΖΕΛΕ ΓΙΑ Η.Κ.Γ. 

Με καλή αγωγιμότητα, υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό σε πλαστικά φιαλίδια από 250-300 ml. 

38 
ΚΑΡΥΙΣΗΡΕ 

Μιας χρήσης, αποστειρωμένοι. 



39 
ΠΙΕΟΜΕΣΡΑ 

Απλά αναλογικά 

40 ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ ΑΚΟΙ 

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 65mm +5 

mm. 

40.2 

Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με αποτελεσματικό φίλτρο, με εξελιγμένο κολλητικό δύο 

υλικών σε ελλειπτική μορφή. Να έχουν αντιιδρωτικό κάλυμμα και εύκαμπτη κολλητική 

επιφάνεια. Διαφανείς με διάμετρο κοπής έως 80mm + 5mm οριζόντια & έως 55mm + 5 mm 

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 65mm + 10mm. 

40.4 

άκοι 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 έχουν δυνατότητα εφαρμογής ζώνης 

στην βάση ή τον σάκο. Με ενισχυμένο κολλητικό που να μην διαβρώνεται εύκολα. 

Να έχουν διάμετρο κοπής έως 55±10mm. 

42 ΑΚΟΙ ΓΙΑ ΒΑΕΙ ΜΕ Α/Α 41 

42.1 

άκοι 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. 

42.2 

άκοι ουρητηροστομίας διαφανείς, που να εφαρμόζονται στις βάσεις του α/α 41, να έχουν 

βαλβίδα αντεπιστροφής των υγρών, έξοδο για δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη,  

αντιιδρωτικό μαλακό κάλλυμα και σύστημα κουμπώματος στις βάσεις που να συνδυάζει τη 

μέγιστη ασφάλεια με τη μικρότερη πίεση. 

43 ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΣΟΜΙΨΝ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΔΕΡΜΑΣΟ & ΕΞΕΛΚΨΕΨΝ 

43.1 
τήριγμα εντέρου για χρήση στις εγκαρσιοστομίες με οπές για σταθεροποίηση των 

ραμμάτων, επίπεδες επιφάνειες επαφής, συμπαγές και ασφαλές κλείστρο. 

43.2 Ζώνη βάσεων ελαστική, ρυθμιζόμενη. 

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. 

43.4 
πρέι προστασίας δέρματος με σιλικόνη, χωρίς οινόπνευμα. ε σωληνάριο των 50 έως 70 

ml. 

43.5 

Τδροστατική πάστα εύπλαστη για κάλυψη ατελειών του δέρματος. 

Α) ε μορφή πλαστελίνης 

Β) ωληνάριο 60γρ. έως 100γρ 

Η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει με αναγωγή στο Γραμμάριο. 

43.6 Λοσιόν καθαρισμού δέρματος για καθαρισμό σε μπουκάλι, 180~250ml περίπου. 

43.7 
Ήπιο αντισηπτικό καθαριστικό δερματικών βλαβών και εξελκώσεων χωρίς άρωμα και 

χρωστικές ουσίες. Να ψεκάζει σε μορφή spray και αφρού 250 έως 300 ml 

43.8 
Κρέμα για θεραπεία των εξιδρωματικών εξελκώσεων δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου 

20% και καράγια 50 έως 70 γραμ. 

43.9 

Κρέμα για προστασία των εξιδρωματικών εξελκώσεων δέρματος με οξείδιο του 

ψευδαργύρου 12%, διμεθικόνη, βαζελίνη 50 έως 70 γραμ. . Η οικονομική αξιολόγηση θα 

γίνει με αναγωγή στο Γραμμάριο. 

44 
ΑΚΚΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΝΕΚΡΨΝ 

Ενηλίκων 

45 ΔΟΦΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΨΝ 



45.1 

Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων, να έχει πιεστό πώμα. Να κλείνει ερμητικά, 

να διαθέτει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη, να είναι 

χωρητικότητας 500ml κατασκευασμένο από polypropylene. Να φέρει CE mark.  

45.2 

Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων, να έχει πιεστό πώμα.Να κλείνει ερμητικά, 

να διαθέτει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη, να είναι 

χωρητικότητας 1.000ml κατασκευασμένο από polypropylene. Να φέρει CE mark.  

45.3 

Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων, να έχει πιεστό πώμα.Να κλείνει ερμητικά, 

να διαθέτει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη, να είναι 

χωρητικότητας 2.000ml κατασκευασμένο από polypropylene. Να φέρει CE mark.  

45.4 

Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων, να έχει πιεστό πώμα.Να κλείνει ερμητικά, 

να διαθέτει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη, να είναι 

χωρητικότητας 5.000ml κατασκευασμένο από polypropylene. Να φέρει CE mark.  

46 ΤΡΙΓΓΕ 

46.1 50-60 ml χωρίς βελόνα υποδοχής Luer Lock αποστειρωμένες 

46.2 50-60 ml χονδρό μπεκ CATHETER αποστειρωμένες 

47 
Προεκτάσεις πλαστικές αποστειρωμένες  με ένα άκρο αρσενικό luer lock  και με ένα άκρο 

θηλυκό luer lock  και ολισθαίνων κλείστρο( roller.) 

47.1 60cm περίπου 

47.2 80cm περίπου 

48 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΟΡΓΑΝΨΝ ΨΜΑΣΟ 

Από ειδικό αφρολέξ πολυουρεθάνης 

48.1 

ΚΕΥΑΛΗ :υστήματα τοποθέτησης - ακινητοποίησης ασθενών, να είναι από αφρώδη 

πολυουρεθάνη, και να είναι υψηλής ποιότητας.  

 Να είναι κατάλληλα: 

 Για τη σωστή τοποθέτηση του ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι. 

 Για την αντιμετώπιση φαινομένων κατάκλισης. 

 Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό αντιαλλεργικό ατοξικό υλικό, αφρώδους 

πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και τη 

μη εφίδρωσή του.  

 Να έχουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια. 

 Να είναι μη αναφλέξιμα. 

 Να προστατεύουν το ευαίσθητο δέρμα. 

 Να μειώνουν τα πιεστικά φαινόμενα τόσο κατά τη διάρκεια παραμονής στο χειρουργείο 

και την ανάνηψη, όσο και κατά τη μακρόχρονη κλινήρη παραμονή στη ΜΕΘ ή άλλη 

κλινική του νοσοκομείου. 

 Να είναι latex-free. 

 Να προσφέρονται σε πλήρη σειρά, για όλα τα μέρη του σώματος: κεφάλι, φτέρνες,  

βραχίονες, αγκώνες, κ.λ.π. 

 Μαξιλαράκι κεφαλής τετράγωνο, να είναι κατάλληλου σχήματος για την 

τοποθέτηση και σταθεροποίηση του κεφαλιού και με άνοιγμα για τον αερισμό και 

την άνεση του ασθενούς. Διαφόρων διαστάσεων 

 Μαξιλαράκι κεφαλής τετράγωνο, να είναι κατάλληλου σχήματος για την 

τοποθέτηση και σταθεροποίηση του κεφαλιού και με άνοιγμα για τον αερισμό 

και την άνεση του ασθενούς, ενηλίκων, να είναι ειδικό για πρηνή τοποθέτηση, 

με εγκοπές για στήριξη σωλήνων. Να έχει κατάλληλο σχήμα για την 

τοποθέτηση του κεφαλιού και κατάλληλη οπή για τον αερισμό και την άνεση 

του ασθενούς. Διαφόρων διαστάσων 

48.2 

ΑΤΦΕΝΑ: υστήματα τοποθέτησης - ακινητοποίησης ασθενών, να είναι από αφρώδη 

πολυουρεθάνη, και να είναι υψηλής ποιότητας.  

 Να είναι κατάλληλα: 

 Για τη σωστή τοποθέτηση του ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι. 

 Για την αντιμετώπιση φαινομένων κατάκλισης. 

 Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό αντιαλλεργικό ατοξικό υλικό, αφρώδους 



πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και τη 

μη εφίδρωσή του.  

 Να έχουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια. 

 Να είναι μη αναφλέξιμα. 

 Να προστατεύουν το ευαίσθητο δέρμα. 

 Να μειώνουν τα πιεστικά φαινόμενα τόσο κατά τη διάρκεια παραμονής στο χειρουργείο 

και την ανάνηψη, όσο και κατά τη μακρόχρονη κλινήρη παραμονή στη ΜΕΘ ή άλλη 

κλινική του νοσοκομείου. 

 Να είναι latex-free. 

 Να προσφέρονται σε πλήρη σειρά, για όλα τα μέρη του σώματος: κεφάλι, φτέρνες,  

βραχίονες, αγκώνες, κ.λ.π. 

 ετ δακτυλιδίων 4 τεμαχίων στρογγυλού σχήματος, “honey donuts”. 

 Ρόλλος τοποθέτησης, για διάφορες χρήσεις, που να βελτιώνει την κυκλοφορική 

λειτουργία.  

49 
ΨΛΗΝΕ ΑΕΡΙΨΝ 

Πλαστικοί 

50 ΣΡΟΚΑΡ 

50.1 Κοιλίας για περιτοναϊκή πλύση 

50.2 

ωλήνες θωρακικής παροχέτευσης διαφόρων μεγεθών 12-38. Οι καθετήρες να είναι 

εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν, ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος τους, με εναλλάξ μεγάλες, 

λείες πλευρικές οπές, ατραυματικό, αποστρογγυλεμένο, ανοιχτό άκρο, με πλήρη 

διαγράμμιση και αρίθμηση ανά 2εκ., με αναγραφή του μεγέθους στο σώμα τους, μήκος 

52εκ., ελεύθεροι DEHP, αποστειρωμένοι. 

51 

ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΦΕΣΕΤΗ ΘΨΡΑΚΟ ΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ 

ΠΡΟΡΟΥΗΗ.   

Με πλαστική διαφανής φιάλη υψηλής αντοχής χωρητικότητας 2000ml.,  βαθμονομημένη με 

ογκομετρικές ενδείξεις -ml- με ειδική ταινία εγγραφής δίπλα στην ογκομετρική στήλη. 

 Να έχει εύκολος έλεγχος του παροχετευμένου υγρού και αέρα όπως και του balance 

του ασθενούς από κάθε σημείο ώστε  να είναι ευκολοδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του 

υγρού (πύον, αίμα, πήγματα, ορώδες υγρό κλπ.)  

 Να διαθέτει σταθερή πλαστική βάση δαπέδου όπως και ταινία ανάρτησης για   

δυνατότητα μεταφοράς από τον ασθενή ή σταθεροποίησης στο κρεβάτι του ασθενή. 

 Να προσφέρεται με έναν ή δύο σωλήνες σύνδεσης, με ελαστικές συνδέσεις που να 

εξασφαλίζουν ανεμπόδιστη ροή, μήκους 150cm, με τον καθετήρα του ασθενούς με 

ειδικό συνδετικό (ρύγχος) που να ταιριάζει σε όλους τους τύπους και τα νούμερα των 

θωρακικών καθετήρων. 

 Να παρέχεται επιλεκτικά με luer lock στο σημείο σύνδεσης με την βοήθεια του οποίου 

μπορούμε να εκκενώσουμε το σωλήνα από κάποιον πιθανό θρόμβο. 

 Να είναι Latex-free. 

 Να είναι DEHP-free. 

52 

ΤΚΕΤΕ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΥΛΕΒΙΚΗ ΠΙΕΗ 

Μιας χρήσης, πλαστικό μανόμετρο για συνεχή ή διακεκομμένη μέτρηση(ΚΥΠ).Να έχει 

πλαστική κλίμακα με ενδείξεις ανά 1εκ.απο -2 έως +36 και ενσωματωμένο πλαστικό σωλήνα 

μήκους 120εκ.Σο άνω άκρο του να κλείνει με αδιάβροχο φίλτρο αεραγωγό ενώ στο άλλο 

άκρο να προσαρμόζεται βελόνα 18G. Κατά μήκος της πλαστική κλίμακας να υπάρχει 

κόκκινος κινητός δείκτης για τη σημείωση της ΚΥΠ. τη συσκευασία να υπάρχουν 

κολλητικές ταινίες για στήριξη του μανόμετρου στο στατώ του ορού του ασθενούς. Να 

διαθέτει αποστείρωση για 5 έτη. Να φέρει ένδειξη CE mark.Να διαθέτει ενσωματωμένο 3 way 

για συνεχείς μετρήσεις. 

53 ΣΑΙΝΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΑΚΦΑΡΟΤ 

 1. Αρχή μεθόδου: ηλεκτροχημική 

 2.Όγκος απαιτούμενου δείγματος αίματος: ≤ 5 ml 

 3.Απαιτούμενος χρόνος ένδειξης μέτρησης ≤ 30 sec 

 4.Εύρος μετρήσεων : το ελάχιστο 20-500 mg/dl 

 
5.Ακρίβεια : ο συντελεστής συσχέτισης ( r ) να δίνει υψηλό βαθμό συσχέτισης των  τιμών του 

μετρητή με εργαστηριακές τιμές αναφοράς, σε επίπεδο πιθανότητας ≥ 95 %. 

 
6.Επαναληψιμότητα : Ο συντελεστής μεταβλητότητας (cv) σε επαναληπτικές μετρήσεις στις 

ακραίες κλίμακες των τιμών της γλυκόζης αίματος του δείγματος ≤ 8 % 



 7.Αποφυγή διασποράς αίματος κατά τη διαδικασία. 

 8.Αποτελεσματική διαχείριση ανεπαρκούς δείγματος αίματος. 

 
9.θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας μετρητή και φύλαξης ηλεκτροδίων : το πιο συμβατό με 

τις θερμοκρασιακές συνθήκες περιβάλλοντος ( το μέγιστο εύρος -2˚C έως +32˚C) . 

54 

ΣΑΙΝΙΑ ΒΙΟΦΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΟΤΡΨΝ 

11 παραμέτρων(ουροχολινογόνο, γλυκόζη, κετόνη, νιτρικά άλατα, χολερυθρίνη, λεύκωμα, 

PH, αιμοσφαιρίνη, λευκοκύτταρα, ασκορβικό οξύ, ειδικό βάρος) συσκευασία 100 τεστ 

55 ΣΑΙΝΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΚΕΣΟΝΗ 

 

 
1. ΦΙΛΙΩΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ 

 
2. ΜΠΡΑΟΤΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 
3. ΣΟΤΜΠΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 

 


