
. ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ 

1.Σα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα θάζε ηχπνπ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ 

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην 

έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή 

ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη 

ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (∆Τ8δ/Γ.Π.νηθ. 

130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09) 

2.Σα πξνζθεξφκελα ξάκκαηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζρεηηθψλ κνλνγξαθηψλ ηεο ηζρχνπζαο έθδνζεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο. 

3.Κάζε πξνζθεξφκελν πξντφλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο, 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ κε πιήξε αζθάιεηα θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα παξέρνληαη κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξ. 13 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ππ’ αξηζ. 

∆Τ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 (ΦΔΚ 2198/ Β/02-10-09). 

4.ηελ επηθάλεηα ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ξακκάησλ πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

α) Ο θσδηθφο θαηαιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

β) Η ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ λήκαηνο. 

γ) Η ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ ην νπνίν ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επηθάιπςε ηνπ λήκαηνο. 

δ) Η θαηαζθεπαζηηθή δνκή (πιεθηφ πνιχθισλν πεξηειηγκέλν πνιχθισλν, κνλφθισλν 

θ.ν.θ.) θαη ην ρξψκα ηνπ λήκαηνο. 

ε) Η δηάκεηξνο θαη ην κήθνο ηνπ λήκαηνο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα. 

ζη) Σν κήθνο ηεο βειφλεο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα, ν ηχπνο ηεο δηαηνκήο ηεο θαζψο θαη 

ν βαζκφο θάκςεο ηεο βειφλεο ζε κνίξεο ή ζε θιάζκα πεξηθέξεηαο θχθινπ. 

δ) Η έλδεημε «ζηείξν», ε κέζνδνο απνζηείξσζεο, ν αξηζκφο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

παξηίδαο, ε νξηαθή εκεξνκελία αζθαινχο ρξήζεο εθθξαζκέλε ζε έηνο θαη κήλα θαη 

ε έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλν ρξήζε, (ζεκ. ηα ζηνηρεία απηά 

κπνξεί λα παξέρνληαη θαη κε ηελ ρξήζε ησλ εηδηθψλ ζπκβφισλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο). 

5.Σν κήθνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αηξαπκαηηθψλ ξακκάησλ, (ξάκκαηα κε 

πξνζαξκνζκέλε βειφλε) κπνξεί λα είλαη έσο θαη 10% κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν 

κήθνο ηεο δηαθήξπμεο. Αηξαπκαηηθά ξάκκαηα κε κήθνο κεγαιχηεξν απφ ην 

δεηνχκελν ζεσξνχληαη σο ζπκκνξθνχκελα θαη δελ απνξξίπηνληαη. 



6.Σν κήθνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ βεινλψλ κπνξεί λα είλαη έσο 1 ρηι κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν γηα βειφλεο κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 30 ρηι θαη έσο 2 ρηι κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν γηα βειφλεο κεγαιχηεξεο ησλ 30 ρηι. 

7.ηα πξνζθεξφκελα αηξαπκαηηθά ξάκκαηα, (ξάκκαηα κε βειφλε), νη βειφλεο πξέπεη 

λα είλαη ηξππαληζκέλνπ νπηζζίνπ άθξνπ, (βειφλεο ζηηο νπνίεο ε ζπγθξάηεζε ηνπ 

λήκαηνο γίλεηαη κε είζνδφ ηνπ ζε νπή ζην νπίζζην ηκήκα ηεο βειφλεο θαη κεραληθή 

ζχζθημε). Αηξαπκαηηθά ξάκκαηα κε βειφλεο πνπ δηαζέηνπλ νπίζζην άθξν αλνηθηνχ 

ηχπνπ, (βειφλεο ζηηο νπνίεο ε ζπγθξάηεζε ηνπ λήκαηνο γίλεηαη κε εγθισβηζκφ εληφο 

αλαδηπινχκελνπ πεπιαηπζκέλνπ άθξνπ), δελ γίλνληαη απνδεθηά θαη απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηα. 

8.Σν κήθνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειεπζέξσλ ξακκάησλ, (απνιηλψζεσλ), κπνξεί λα 

είλαη έσο θαη 10% κηθξφηεξν απφ ην κήθνο πνπ δεηείηαη ζηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο 

ξακκάησλ κε κεγαιχηεξε απφθιηζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Διεχζεξα 

ξάκκαηα κε κήθνο κεγαιχηεξν απφ ην δεηνχκελν ζεσξνχληαη σο ζπκκνξθνχκελα θαη 

δελ απνξξίπηνληαη ρσξίο απηφ λα απνηειεί θξηηήξην πξνηηκήζεσο. 

9.Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε 

(ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ξακκάησλ, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ θαζψο θαη ηνλ 

ηφπν ηεο ηειηθήο ζπζθεπαζίαο. 

10.Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ 

ξακκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο ηνπο. 

11. Γηεπθξίληζε 1ε: Ωο ηειηθφο πεξηέθηεο λνείηαη ην ηειηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

ζπζθεπαζίαο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ξάκκαηνο ην άλνηγκα ηνπ νπνίνπ εθζέηεη ην ξάκκα ζε 

κε ζηείξν πεξηβάιινλ ή αιιηψο ην κέξνο εθείλν ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ δελ κπνξεί λα 

αλνηρζεί ή λα θαηαζηξαθεί κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε απψιεηα 

ηεο ζηεηξφηεηαο ηνπ ξάκκαηνο. 

12. Γηεπθξίληζε 2ε: Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ ξακκάησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ  ζεσξείηαη 

θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, 

(∆Τ8δ/Γ.Π.νηθ.130648-ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο ξακκάησλ πνπ 

θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο 

ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ 

πιηθψλ.  

13.∆ηεπθξίληζε 3ε: Ο πξνζαλαηνιηζκφο  ηεο θνξπθήο ηνπ ηξηγψλνπ ησλ βεινλψλ 

ηξηγσληθήο δηαηνκήο, (βειφλεο δέξκαηνο ή βειφλεο θφπηνπζεο), δελ απνηειεί 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή νη ηξηγσληθέο βειφλεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο θνξπθήο, (ή άιισο βειφλεο ζπκβαηηθψο θφπηνπζεο θαη βειφλεο 



αλαζηξφθσο θφπηνπζεο), ζεσξνχληαη φκνηεο θαη θαηαηάζζνληαη ζε κία εληαία 

θαηεγνξία. 

14.∆ηεπθξίληζε 4ε: Ο αξηζκφο αηξαπκαηηθψλ ξακκάησλ, (ξάκκαηα κε βειφλε), αλά 

ηειηθφ πεξηέθηε δελ απνηειεί νπζηψδεο θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη δε επηηξέπεηαη λα 

ζπληζηά ιφγν εηδηθήο πξνηίκεζεο ή απφξξηςεο πξνζθνξψλ. Γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ αηξαπκαηηθψλ ξακκάησλ αλά ηειηθφ 

πεξηέθηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε αλά ξάκκα ηηκή. 

15.∆ηεπθξίληζε 5ε: Ο αξηζκφο ειεπζέξσλ ξακκάησλ, (απνιηλψζεσλ), αλά ηειηθφ 

πεξηέθηε κπνξεί λα είλαη έσο θαη 30% κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ 

δεηά ε δηαθήξπμε. Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ πνπ είλαη απνδεθηέο 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ φξν αιιά πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ξακκάησλ αλά 

ηειηθφ πεξηέθηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε αλά ξάκκα ηηκή. 

16.∆ηεπθξίληζε 6ε: Σν ρξψκα ησλ ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ - πιελ ησλ 

νθζαικνινγηθψλ θαη ηεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο - δελ αμηνινγείηαη θαη δελ απνηειεί 

θξηηήξην εηδηθήο πξνηίκεζεο ή απφξξηςεο, είηε απηά είλαη αηξαπκαηηθά, (ξάκκαηα κε 

πξνζαξκνζκέλε βειφλε), είηε ειεχζεξα, (απνιηλψζεηο). νθζαικνινγηθψλ θαη ηεο 

πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο - δελ αμηνινγείηαη θαη δελ απνηειεί θξηηήξην εηδηθήο 

πξνηίκεζεο ή απφξξηςεο, είηε απηά είλαη αηξαπκαηηθά, (ξάκκαηα κε πξνζαξκνζκέλε 

βειφλε), είηε ειεχζεξα, (απνιηλψζεηο). 

17. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δείγκαηα ησλ πξντφλησλ δχλαηαη λα 

ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζηεηξφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηε θαξκαθνπνηία. 

Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 

18. Να θαηαηεζνχλ ππνρξεσηηθά, δχν δείγκαηα αλά θαηεγνξία ξάκκαηνο. 

19. Να θαηαηεζνχλ 2 θιηληθέο κειέηεο γηα θάζε θαηεγνξία απνξξνθήζηκσλ θαη κε 

απνξξνθήζηκσλ ξακκάησλ, δεκνζηεπκέλεο ζε έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά, πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξακκάησλ ζε ηζηφ.  

2 Ι I. ΔΙ∆ΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ 

Καηεγνξίεο 

1: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα πνιχθισλα, κέζεο απνξξφθεζεο. (Πνιχθισλα 

ζπλζεηηθά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ πνιπγιπθνιηθφ νμχ ή πνιπγιαθηίλε ή 

παξφκνην) 

1Α: Να απνηεινχληαη απφ γιπθνιίδε/ιαθηίδε. Να παξέρνπλ ζηήξημε ηζηψλ 

δηαηεξψληαο ην 80% ηεο ηάζεσο ηνπο γηα 14 εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε θαη ην 30% 

γηα ηηο 21 κέξεο. Να απνξξνθνχληαη πιήξσο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πεξίπνπ 56-70 

εκέξεο. Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη 

άλσ ή άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα 8-10% ζε ληθέιην (λα είλαη θαη απιέο θαη 

βαξέσο ηχπνπ). 

1Β: Ράκκαηα ζπλζεηηθά απνξξνθήζηκα πνιχθισλα θαλνληθήο απνξξφθεζεο απν 

πνιπγιαθηηλε ή πνιπγιπθνιηθφ νμχ. Η επηθάιπςε ηνπ ξάκκαηνο λα είλαη απφ ην ίδην 



πιηθφ ψζηε λα κε θζείξεηαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θφκβσλ. Να παξέρνπλ ζηήξημε 

ηζηψλ γηα 14 εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε δηαηεξψληαο ην 75% ηεο ηάζεσο ηνπο. Να 

απνξξνθνχληαη πιήξσο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε 56-72 εκέξεο. Οη βειφλεο λα 

απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή άιιν ηζνδχλακν 

κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε.  

1Γ: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα βαθηεξηνζηαηηθά ξάκκαηα πνιχθισλα πξφιεςεο 

ινηκψμεσλ ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. Να απνξξνθνχληαη πιήξσο ζε 56-72 εκέξεο θαη λα 

δηαζέηνπλ αληνρή ζηελ ηάζε 75% ζε 14 εκέξεο. Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ 

πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα 

ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. 

2.πλζεηηθά απνξξνθήζηκα πνιχθισλα ηαρείαο απνξξφθεζεο. (Πνιχθισλα 

ζπλζεηηθά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ πνιπγιπθνιηθφ νμχ ή πνιπγιαθηίλε ή 

παξφκνην). Να παξέρνπλ ζηήξημε ηζηψλ γηα 5-7 πεξίπνπ εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε 

δηαηεξψληαο πιένλ ηνπ 45% ηεο ηάζεσο ηνπο. Να απνξξνθνχληαη πιήξσο κεηά απφ 

5-6 εβδνκάδεο (35-45 εκέξεο) πεξίπνπ. 

2Α: Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή 

άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε 

θάκςε-ζηξέβισζε. 

3.Πιεθηή κέηαμα, κε θαη ρσξίο βειφλε. (Ράκκαηα πνιχθισλεο πιεθηήο θαη 

πεξηειηγκέλεο κέηαμαο κε θαη ρσξίο βειφλεο: Με απνξξνθήζηκα πνιχθισλα 

ξάκκαηα θπζηθήο κέηαμαο επηθαιπκκέλα ή ελδεδπκέλα κε θαηάιιειν πιηθφ, ε 

ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ ζαθψο λα πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ψζηε λα 

πξνθαινχλ ηνλ ειάρηζην ηξαπκαηηζκφ ζηνπο ηζηνχο θαη λα πθίζηαληαη ηελ ιηγφηεξε 

θζνξά. 

3Α: Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή 

άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε 

θάκςε-ζηξέβισζε. 

4.Καηεγνξία: πλζεηηθφ κε απνξξνθήζηκν πνιππξνππιέλην. (Με απνξξνθήζηκα 

κνλφθισλα ξάκκαηα πνιππξνππιελίνπ ή ζπγγελνχο ρεκηθήο νκάδνο). 

4Α: Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή 

άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε 

θάκςε-ζηξέβισζε. Να δηαηίζεληαη θαη κε ηζρπξέο καχξεο βειφλεο. 

4Β: Ράκκαηα πνιππξνππιελίνπ κε ηζρπξέο καχξεο βειφλεο γηα αζβεζηνπνηεκέλα 

αγγεία. 

5.Καηεγνξία: πλζεηηθφ κε απνξξνθήζηκν κνλφθισλν πνιπακίδην. (Με 

απνξξνθήζηκα κνλφθισλα ή πνιχθισλα ξάκκαηα πνιπακηδίνπ ή ζπγγελνχο ρεκηθήο 

νκάδνο. 

5Α: Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή 

άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε 

θάκςε-ζηξέβισζε. 



6.Καηεγνξία: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα κνλφθισλα ηαρείαο απνξξφθεζεο. 

(Μνλφθισλα ζπλζεηηθά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ πνιπγιπθνιηθφ νμχ ή 

πνιπγιαθηίλε ή παξφκνην. Να παξέρνπλ ζηήξημε ηζηψλ γηα 5-7 εκέξεο κεηά ηελ 

εκθχηεπζε δηαηεξψληαο πιένλ ηνπ 50% ηεο ηάζεσο ηνπο. Να απνξξνθνχληαη πιήξσο 

κεηά απφ 6-8 εβδνκάδεο. Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα 

ράιπβα 440 θαη άλσ ή άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα 

αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. 

7.Καηεγνξία: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα κνλφθισλα κέζεο απνξξφθεζεο. 

(Μνλφθισλα ζπλζεηηθά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ δηάθνξνπο ηχπνπο πνιπκεξψλ 

ηνπ πνιπγιπθνιηθνχ νμένο. Πνιπγιαθηίλε, πνιπγιπθνιηθφ νμχ, πνιπγιπθαπξφλε ή 

παξφκνην). Να παξέρνπλ ζηήξημε ηζηψλ γηα 7-14 πεξίπνπ εκέξεο κεηά ηελ εκθχηεπζε 

δηαηεξψληαο ηνπιάρηζηνλ ην 60-80% ηεο ηάζεσο ηνπο. Να απνξξνθνχληαη πιήξσο 

απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πεξίπνπ 90-120 εκέξεο. 

7Α: Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή 

άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε 

θάκςε-ζηξέβισζε. 7Β: Ράκκαηα ζπλζεηηθά κνλφθισλα απνξξνθήζηκα πξφιεςεο 

ινηκψμεσλ ρεηξνπξγηθήο ηνκήο απνξξφθεζεο 90-120 εκέξεο. Οη βειφλεο λα 

απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 455 θαη άλσ ή άιιν ηζνδχλακν, 

κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10%. ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε. 

8.Καηεγνξία: πλζεηηθά απνξξνθήζηκα κνλφθισλα βξαδείαο απνξξφθεζεο. 

(Μνλφθισλα ζπλζεηηθά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα απφ κίγκα πνιπκεξψλ ηχπνπ 

πνιπδηνμαλφλεο ή παξφκνην. Να παξέρνπλ ζηήξημε γηα 42 εκέξεο κεηά ηελ 

εκθχηεπζε δηαηεξψληαο ην 25-35% ηεο ηάζεσο ηνπο πεξίπνπ. Να απνξξνθνχληαη 

πιήξσο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πεξίπνπ 180-210 εκέξεο. 

8Α: Οη βειφλεο λα απνηεινχληαη απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα 440 θαη άλσ ή 

άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηαληθειίνπ 8-10%, ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-

ζηξέβισζε. 8Β: ε κνξθή θνξδέιαο απφ πνιπδηνμαλφλε. 

8Γ: Με αθίδεο ζηήξημεο αληίξξνπεο, πνπ ζπγθξαηνχλ ηε γξακκή ζπξξαθήο ρσξίο ηελ 

αλάγθε θφκπσλ. 

9.Καηεγνξία: Πιεθηφ πνιπεζηέξα θαη επελδεδπκέλνπ πνιπεζηέξα. (Ράκκαηα 

πνιχθισλνπ πιεθηνχ πνιπεζηέξα επελδεδπκέλνπ κε θαηάιιειν πιηθφ, ε ζχζηαζε 

ηνπ νπνίνπ ζαθψο λα πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ψζηε λα πξνθαινχλ ηνλ 

ειάρηζηνλ ηξαπκαηηζκφ ζηνπο ηζηνχο θαη λα πθίζηαληαη ηελ ιηγφηεξε θζνξά. Με 

εηδηθέο ηζρπξέο βειφλεο γηα αγγεία απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα ράιπβα απφ ράιπβα 

440 θαη άλσ ή άιιν ηζνδχλακν κε πεξηεθηηθφηεηα ληθειίνπ 8-10% ψζηε λα 

αληηζηέθνληαη ζε θάκςε-ζηξέβισζε (ζπλδπαζκφο ζηξνγγπιψλ βεινλψλ κε θφπηνπζα 

θνξπθή-αλεμαξηήησο ζρήκαηνο θνπηηθήο επηθαλείαο ηξηγσληθήο ή πξηζκαηηθήο). 

9Α: Ράκκαηα θαξδηναγγεηαθψλ βαιβίδσλ (πιεθηφο πνιπεζηέξαο πνιπαηζπιελίνπ 

επηθαιπκκέλνο) 

9Β: Πεξίδεζεο ηξαρήινπ κήηξαο 

10.Καηεγνξία: Ράκκαηα εηδηθά (ηάζεσο γηα ξήμε ηξαπκάησλ) 



11.Καηεγνξία: Υεηξνπξγηθφ αλνμείδσην ζχξκα απφ αλνμείδσην κνλφθισλν ράιπβα 

ηαηξηθνχ ηχπνπ. Σν ρεηξνπξγηθφ ζχξκα λα δηαηεξεί πςειή αληνρή. 

12.Καηεγνξία: Κεξί νζηψλ 

13.Καηεγνξία: Ράκκαηα εηδηθά (Οκθαιφδεκα) 

14.Καηεγνξία: Ράκκαηα εηδηθά (πιελία – Pledget) 

14Α: Μνλφθισλα ζπλζεηηθά κε απνξξνθήζηκα απφ e-PTFE. 

15.Καηεγνξία: Μνλφθισλα ειαζηηθφηεηαο 10% κε βειφλε (Δηδηθά ξάκκαηα γηα 

θαξδηνρεηξνπξγηθέο & αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο απφ κνλφθισλν 

πνιπβνπηεζηέξα ή παξφκνην πιηθφ κε επηθάιπςε πνιπηξπβνπιάηεο ή παξφκνην 

πιηθφ ην νπνίν λα δηαζέηεη ειαζηηθφηεηα 10%). 

16.Καηεγνξία: Ράκκαηα εηδηθά (πλζεηηθά απνξξνθήζηκα πνιχθισλα βξαδείαο 

ζηήξημεο πςειήο αληνρήο) 

17.Καηεγνξία: Ράκκαηα εηδηθά (εη ζπξξαθήο παξεγρπκαηηθψλ νξγάλσλ) 

18.Καηεγνξία: Ράκκαηα εηδηθά (Ράκκα απφ δηεζηαικέλν πνιπηέηξα-θζφξην-

αηζπιέλην φισλ ησλ δηαζηάζεσλ) 

19.Καηεγνξία: Ράκκαηα εηδηθά (πλζεηηθά απνξξνθήζηκα κνλφθισλα ππεξ- 

βξαδείαο απνξξφθεζεο, πνιχ πςειήο ζηήξημεο ηζηνχ απφ πνιχ-ηέηξα-

πδξνμπβνπηπξηθφ) 

 

 

 


