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ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 

 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας προτίθεται να προχωρήσει στην  προκήρυξη του   διαγωνισμού για 

την προμήθεια «ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΑΥΟΡΟΤ» (CPV: 33140000-3)  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Νοσοκομείου.  

ε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) απόφασης της ΕΠΤ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός προθεσμήας εήκοσι (20) ημερών η οποήα Ϋρχεται από την επομάνη της ως Ϋνω 

ανΫρτησης (δηλαδέ άως και 09/05/2016, λόγω αργιών), να αποστείλουν στην Τπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές 

για την προμήθεια «ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΑΥΟΡΟΤ», σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να 

προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση της ΕΠΤ της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής 

http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες μέρες από 07:00π.μ έως 15:00μ.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν 

Ανατολικής Αχαΐας , Άνω Βουλωμένο , ΣΚ  25100 - Αίγιο, τηλ: 2691059437-338 

Email: prom2@gnaigio.gr.  

 

    

      ANNOUNCEMENT 

 

The General Hospital of Eastern Achaias” tends to proceed to an invitation to tender for the provision 

«MEDICAL SUPPLIES» (CPV: 33140000-3) in order to cover the needs of General Hospital.    

In compliance with decision n. 68/14-12-2015 (subject 6ο) of EPY in regards to the required technical 

specifications and standards, all Suppliers and Integrated Companies providing similar products or services, are 

requested to submit their technical specification requirements for « MEDICAL SUPPLIES » to our Department, within 

twenty (20) days (that is until 09/05/2016) in print, cd, dvd and usb forms, in order to draw the final technical 

specifications for the Tender.  

All other matters should be handled in compliance with the decision of EPY as posted on the official website 

http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis. 

For further information contact the Supply  Department of the General, Hospital of Eastern Achaias , number 

2691059437-338, during working hours and days (Monday to Friday 07:00am – 15:00pm).  

Email: prom2@gnaigio.gr. 
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ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΔΙΑΥΟΡΟ/VARIOUS MEDICAL SUPPLIES 

A/A ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΙΔΨΝ SPECIFICATIONS SPECIES 

1 

ΦΑΡΣΙ ΓΙΑ SATO CX400 EX2 

Καταγραφικό χαρτί σε ρολό διαστάσεων 57mm 

πλάτος και μήκος 50m, με εσωτερική διάμετρο 

καρουλιού 25mm. 

PAPER SATO CX400 EX2 

Recording paper sizes roll 57mm width and 50m in length, 

with an internal diameter of 25mm. 
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ΦΑΡΣΗ Η.Κ.Γ. 

Καταγραφικό θερμογραφικό χαρτί σε διαστάσεις: 

210χιλ*300χιλ*200φύλλα. 

ELECTROCARDIOGRAPH PAPER  

Recorder thermographic paper dimensions: 

210 mm*300mm*200sheets. 

3 

ΦΑΡΣΙ ΓΙΑ SONY UPP 110S 

Καταγραφικό χαρτί για vinteo printer sony upp 110s 

σε ρολό  πλάτους 110χιλ  και μήκους 20μέτρα 

PAPER FOR SONY UPP 110S 

Recording paper for video printer Sony upp 110s to roll 

110mm width and 20m in length 

4 
ΦΑΡΣΙ ΓΙΑ ΗΚΓ Edan SE - 6   

Διαστάσεις:210*295*150 

PAPER FOR Edan SE-6 ELECTROCARDIOGRAPH 

Dimensions: 210*295*150 

5 

ΦΑΡΣΙ ΓΙΑ QUINTON 150022-001 

Καταγραφικό θερμογραφικό χαρτί σε διαστάσεις 

210*χιλ*300χιλ*200 

PAPER FOR QUINTON 150022-001 

Recorder thermographic paper dimensions 

210mm*300mm*200 
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ΛΑΣΙΦΟ ΑΙΜΟΛΗΧΙΑ 

ωλήνας μέτρου από υλικό latex στο νούμερο 4, 

ελαστικό να μην προκαλεί τραυματισμούς. 

RUBBER FOR BLOOD 

Meter tube of latex material at number 4 rubber does not 

cause injuries. 
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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.  

COLPOSCOPES- HYSTEROSCOPE 

Be stabilized during its use, flexibly, individually wrapped 

sterile, hypoallergenic, ethylene (hard plastic 

environmentally friendly), not to break at a packed in 

waterproof, durable, transparent sheath, disposable. 

7.1 SMALL SMALL 

7.2 
  

MEDIUM 

  

MEDIUM 

7.3 
  

LARGE 

  

LARGE 
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ΒΟΤΡΣΕ ΓΙΑ pap-test. 

Ενδοκολπικό πλαστικό βουρτσάκι με προστατευτικό 

άκρο για λήψη επιχρίσματος, μιας χρήσης, 

αποστειρωμένο. ε τεμάχια. 

BRUSHES FOR PAP-TEST. 

Intravaginal plastic brush with protective edge for 

receiving coating, disposable, sterile. In pieces. 

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. 

SPATULA FOR PAP-TEST 

The spatulas is a wooden material, one end being shorter 

and the other longer and blunt, sterile. In pieces. 
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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. 

PLASTICS URINALS 24h  

24 hours urine collection containers white capacity from 2 

to 2.7 liters with calibration per 100cc of durable plastic. 

To carry two nozzles (one large for normal urination cap 

screw and a small for emptying urine screw cap). Bring 

metal or plastic handle for easy transport. 
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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.  

PLASTIC CUP COLLECTION URINE 

With lid with airtight closure, capacity 60cc, for collecting 

urine and sputum for examination simple and cultured 

from material which is environmentally friendly, 

transparent. 

11.1 ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ 100cc STERILE 100cc 

11.2 ΜΗ ΑΠΟΣΗΡΩΜΕΝΑ 100cc NON STERILE 100cc 
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ΑΚΚΟΙ ΒΑΡΙΟΤΦΟΤ ΤΠΟΚΛΤΜΟΤ 

Μη αποστειρωμένοι, περιέχοντες βάριο, πλαστικοί, 

μιας χρήσης. 

SACS BARIUM ENEMA  

Non-sterile, containing barium, plastic, disposable. 

13 
ΡΤΓΦΗ ΨΣΟΚΟΠΙΟΤ 

Πολλαπλών χρήσεων 

MUZZLE OTOSCOPES  

Multipurpose 
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ΡΤΓΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΜΠΑΝΙΚΟΤ 

ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟΤ ΤΜΒΑΣΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟ 

GENIUS 2 

MUZZLE  ELECTRONIC TYMPANIC THERMOMETER, 

COMPATIBLE WITH GENIUS 2 THERMOMETER 

15 

ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΑ ΟΤΡΨΝ ΑΠΟΣΕΙΡΨΜΕΝΑ 

(συστέματα ωριαήας μάτρησης 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. 

VOLUMETRIC STERILE URINE 

 (hourly urine measurement systems) 

Sterile hard collector chamber with graduations from 5-

500 cc, with evacuation system and custom bag 

graduated 25-2000cc who have discharge tube with 

multiple urine samples and connecting pipe with the 

urinary catheter. 
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ΚΛΙΠ ΑΚΨΝ ΑΙΜΑΣΟ 

Για ασφάλεια σφράγισης του ασκού  μετά το 

πέρας της αιμοληψίας, μεταλλικά, να παρέχουν 

ασφάλεια σφραγίσεως των πλαστικών σωλήνων 

των ασκών.  

CLIPS FOR BAGS BLOOD 

To seal the pouch safely after the blood sampling, metal, 

provide sealing safety of plastic pipes the pouches. 

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. 

CAPS VENOUS CATHETER  

Corks plastic venous catheter, type LUER-LOCK, screw-

High security, hard plastic material, non-toxic, white, with 

peripheral ribs for the fixed-restraint on rotation of the 

screw, sterile individually wrapped disposable. 
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ΠΕΣΑΛΟΤΔΕ (ΑΠΛΕ ενηλήκων) 

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.  

BUTTERFLY (SIMPLE adult) 

Introduction to the vein in connection with the dispenser 

of liquid - solutions. Butterflies scalp-vein, 23G, 19G, 21G, 

27G, 25G. The desired needle lengths from19.5 to 9.5 mm. 

The desired tube lengths are 30,5-10,2-20,3 cm. The 

venipuncture needle is stainless steel atraumatic, silanised 

thin walled double short bevel. Bear pair of flaps for 

proper promotion of needle and secure support. To bring 

high-quality tube recovers its original diameter after 

possible folding and sufficient length to create safety 

curve. Mouthpiece color-coded according to 

international standards and slot for security Luer Lock 

connection with the delivery device. Be offered to the 

requested sizes, be labeled CE Mark. Have sterilization for 

5 years. 

18.1  19 G  19 G 

18.2  21 G  21 G 

18.3  23 G  23 G 

18.4  25 G  25 G 

18.5  27 G  27 G 
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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 . 

CONNECTORS 3-WAY 

Connectors of three routes or triple-flow, which placed 

between the serum and the venous catheter to the 

possibility of concomitant three serums or solutions. Be 

sterile, pyrogen-free, single-use, high-quality special 

plastic in accordance with international standards. 

Anatomical packaging, transparent apiece, have signs in 

the direction of the hole and marked for use in an artery 

or vein. The two ends are female and one male, to be 

transparent, with soft shaft for easy rotation, with caps on 

the ends, hypoallergenic with good fit. 



19.1 ΑΠΛΑ SIMPLE 
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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 . 

3-WAY CONNECTORS WITH EXTENSION 10 CM, 50 CM. 

MULTIPLE CONNECTION. 

Connectors of three routes or triple-flow, which placed 

between the serum and the venous catheter to the 

possibility of concomitant three serums or solutions. Be 

sterile, pyrogen-free, single-use, high-quality special 

plastic in accordance with international standards. 

Anatomical packaging, transparent apiece, have signs in 

the direction of the hole and marked for use in an artery 

or vein. The two ends are female and one male, to be 

transparent, with soft shaft for easy rotation, with caps on 

the ends, hypoallergenic with good fit. 

20.1 10 EK. 10cm 

20.2 50 EK. 50cm 
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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. 

APRONS 

Plastic, disposable, very resistant, polyethylene, non-

sterile, non-toxic. To tie in half, white or transparent, cover 

the chest, abdomen and knees. 

22 

ΓΛΨΟΠΙΕΣΡΑ 

ε ατομική χάρτινη συσκευασία, ξύλινα, 

αποστειρωμένα. 

TONGUE DEPRESSORS  

On an individual carton, wooden, sterile. 

23 
ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ 

 Μασχαλιαία  

THERMOMETERS 

For use of the armpit 

24 ΜΗΦΑΝΕ ΞΤΡΙΣΙΚΕ SHAVING MACHINES  

24.1 

 Πλαστικές, μιας χρήσης, να φέρουν δοντάκια 

κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα 

από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό. 

Plastic, disposable, made of durable plastic, with blade 

of steel covered with stainless material. 

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. 

MULTIPURPOSE 

Be perfectly waterproof capable wash (in water or 

disinfectant) for easy cleaning and disinfection. The load 

can become without cable can be installed on the wall, 

providing a fixed point of storage and continuous 

loading. 
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ΝΕΥΡΟΕΙΔΗ 

 Από σκληρό πεπιεσμένο χαρτί, μιας χρήσης, να 

μην διαπερνώνται από τα αιχμηρά αντικείμενα και 

να είναι ανθεκτικά στην διαπερατότητα των υγρών, 

διαφόρων διαστάσεων . 

RENIFORM  

Hard pressed paper, disposable, impenetrable of sharp 

objects and is resistant to penetration of liquids of various 

dimensions. 

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. 

WET TOWELS 

Set with 10 impregnated heated towels, thick (100gsm), 

large size (33x22cm). Be synthetic silk, for cleaning of 

patients in individual resealable packaging, with 

perfume, with cleansing and moisturizing effect. 

Dermatologist tested. 
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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. 

BEDDING UNDERPADS 

From absorbent and hypoallergenic material, disposable, 

to ensure absolute hygiene in the human body, not 

rubbing, not lint-free, one surface is waterproof, 

dimensions 80CH180 centimeters. 
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ΣΡΨΜΑΣΟΘΗΚΕ ΝΑΪΛΟΝ 

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 

NYLON POCKETS LAYER 

Waterproof, made of polyethylene with hose around to 

cover the upper side and the side of the mattress. Be soft, 

flexible to adapt to body contours to prevent pressure 

sores. They can be easily washed with common hospital 

cleaners. 



νοσοκομειακά καθαριστικά. 
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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. 

INCONTINENCE DIAPERS FOR ADULTS 

Disposable "closed type", high absorbency, have a tough 

adhesive film, bear protection zone to prevent leakage 

of fluid from the movements in Large size suitable for 

hospital use. 
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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. 

PLASTIC SUPPORT COLLECTION URINE 

For all types of beds with enhanced reception for the 

collector and connector for this lumen. Have the 

possibility washing and sterilization. 
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ΠΟΣΗΡΑΚΙΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΨΝ  

Μιας χρήσης, αριθμημένα έως 25ml, διαφανή, 

πλαστικά. 

PLASTIC CUP MEDICINES 

Disposable numbered up to 25ml, transparent, plastic. 
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ΟΤΡΟΔΟΦΕΙΑ ΑΝΔΡΨΝ 

 Μιας χρήσης, για κατακεκλιμένους ασθενείς, 

χάρτινα. 

URINALS FOR MEN  

Disposable paper for decubitus patients. 
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ΚΨΡΑΜΙΔΕ ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ 

 Φάρτινες μιας χρήσης για κατακεκλιμένες γυναίκες, 

από σκληρό πεπιεσμένο χαρτί για να είναι 

ανθεκτικές στη διαπερατότητα των υγρών. 

BEDPANS FOR WOMEN 

Paper disposable for bedriddens women, from hard 

paperboard to be resistant to permeation of liquids. 
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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. 

BED SHEETS FOR EXAMINATION BEDS 

Rolls for use in examination bed (box), from high-quality 

paper (100% pure chemical pulp) plastic coating special 

waterproof membrane, with seams for uniform cutting 

sheets, dimensions 60 * 50-50 * 50 cm. The paper just to 

They are of high quality paper (100% pure chemical pulp) 

with seams for uniform cutting sheets, dimensions 60cm * 

100m. 
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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 

CONTAINERS FOR THE DISPOSAL OF NEEDLES 

From special hard plastic, undrilled to allow safe removal 

of the needle from the syringe. Bring closure security lid, 

are simple to use, close well and carry the CE mark. 

Dimensions:5-5,5 LITRES 
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ΚΡΕΜΑ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΠΕΡΗΦΟΤ 

Με καλή αγωγιμότητα, υποαλλεργικό, 

υδατοδιαλυτό σε πλαστικά φιαλίδια από 250-300 ml, 

φιάλη 1000 ml. 

CREAM GEL FOR ULTRASOUND MACHINES 

In good conductivity, hypoallergenic, water in plastic 

bottles from 250-300 ml, bottle 1000 ml. 
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ΚΡΕΜΑ ΖΕΛΕ ΓΙΑ Η.Κ.Γ. 

Με καλή αγωγιμότητα, υποαλλεργικό, 

υδατοδιαλυτό σε πλαστικά φιαλίδια από 250-300 ml. 

CREAM GEL FOR ELECTROCARDIOGRAPH 

In good conductivity, hypoallergenic, water in plastic 

bottles from 250-300 ml 

38 
ΚΑΡΥΙΣΗΡΕ  

Μιας χρήσης, αποστειρωμένοι. 

LANCETS 

Disposable, sterile 

39 
ΠΙΕΟΜΕΣΡΑ 

Απλά αναλογικά 

BLOOD PRESSURE MONITORS 

Proportional. 

40 ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ ΑΚΟΙ ADHESIVE BAGS FOR COLOSTOMY/UROSTOMY 

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 55mm +5 mm. 

Adhesive colostomy bags with gas output filter & 

antiperspirant cover. The adhesive surface is flexible and 

has modern materials for safe application protection and 

relief of the skin. Sheer with cutting diameter up to 55mm 

+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 60mm + 5 mm κάθετα. 

Adhesive colostomy bags effectively filter with advanced 

adhesive two materials in elliptical form. Have 

antiperspirant cover and flexible adhesive surface. Sheer 

with cutting diameter up to 80mm + 5mm horizontally 

and up to 60mm + 5 mm vertically. 



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 60mm 

+ 5mm. 

Adhesive urostomy bags with sophisticated two adhesive 

materials, flexible output for easy connection with 

emptying and drainage bag. The adhesive surface is 

composed of modern materials for safe application 

protection and relief of the skin. Transparent with cutting 

diameter up to 60mm + 5mm. 

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 110mm + 10mm. 

Bags for postoperative use, adhesive, with nozzle 

inspection window, emptying and connectivity to urine 

collection. The flexible adhesive surface consists of 

contemporary materials for a secure fit, protection and 

comfort skin. Transparent with cutting diameter up to 

110mm + 10mm. 
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 Βάσεις επίπεδες, εύκαμπτες κοβώμενες. Να έχουν 

ενσωματωμένες υποδοχές ζώνης και ενισχυμένο 

κολλητικό που να μην διαβρώνεται εύκολα. Να 

έχουν διάμετρο κοπής έως 55mm +5 mm. 

Bases flat, flexible to be easily cut. They have integrated 

belt slots and enhanced adhesive that does not corrode 

easily. Have cutting diameter of up to 55mm +5 mm. 

42 ΑΚΟΙ ΓΙΑ ΒΑΕΙ ΜΕ Α/Α 41 BAGS FOR BASES WITH A/A 41 

42.1 

άκοι κολοστομίας αδιαφανείς, 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. 

Colostomy bags opaque, which applied to the bases of 

a / a 41. To have a strong and effective filter, 

antiperspirant soft cap and closure system on the basis 

that combines maximum safety with minimum pressure. 

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. 

Urostomy bags transparent, which apply to a / the bases 

41. Have a check valve in fluid output for connectivity 

with drainage bag, antiperspirant soft cap and closure 

system on the basis that combines maximum safety with 

minimum pressure. 

43 
ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΣΟΜΙΨΝ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ 

ΔΕΡΜΑΣΟ & ΕΞΕΛΚΨΕΨΝ 
SPECIAL MATERIALS & SKIN CARE ULCERATIONS 

43.1 

τήριγμα εντέρου για χρήση στις εγκαρσιοστομίες 

με οπές για σταθεροποίηση των ραμμάτων, 

επίπεδες επιφάνειες επαφής, συμπαγές και 

ασφαλές κλείστρο. 

Bowel bracket with holes for fixation sutures, flat contact 

surfaces, compact and safe closure. 

43.2 Ζώνη βάσεων ελαστική, ρυθμιζόμενη. Zone elastic for base, adjustable. 

43.3 

 Κρέμα πρόληψης ερεθισμών του δέρματος γύρω 

από τη στομία που να μην αφήνει λιπαρότητα 80 

έως 100 γραμ. 

Cream prevention of skin irritation around the colostomy. 

Do not be greasy, pack in 80-100 grams. 

43.4 
 πρέι προστασίας δέρματος με σιλικόνη, χωρίς 

οινόπνευμα. ε σωληνάριο των 50 έως 70 ml. 

Skin protection spray with silicone, alcohol-free. In the 

tube 50 to 70 ml. 

43.5 

Τδροστατική πάστα εύπλαστη για κάλυψη ατελειών 

του δέρματος. 

Α) ε μορφή πλαστελίνης 

Β) ωληνάριο 60γρ. έως 100γρ 

Hydrostatic pliable paste for covering skin imperfections. 

A) To form plasticine 

B) Tube 60g to 100g 

43.6 
 Λοσιόν καθαρισμού δέρματος για καθαρισμό σε 

μπουκάλι, 180~250ml περίπου. 
Skin cleansing lotion, a bottle of about 180 ~ 250ml 

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 

Mild antiseptic cleanser skin lesions and ulcerations, 

without perfume and colorants. Spraying in the form of 

spray and foam 250 to 300 ml 

43.8 

 Κρέμα για θεραπεία των εξιδρωματικών 

εξελκώσεων δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου 

20% και καράγια 50 έως 70 γραμ. 

Cream for the treatment of skin ulcers exudates with zinc 

oxide 20% and karaya 50-70 g. 

43.9 

 Κρέμα για προστασία των εξιδρωματικών 

εξελκώσεων δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου 

12%, διμεθικόνη, βαζελίνη 50 έως 70 γραμ. 

Cream protect skin ulcerations exudate with zinc oxide 

12%, dimethicone, vaseline 50 to 70 g. 

44 
ΑΚΚΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΝΕΚΡΨΝ  

Ενηλίκων 

SACS TRANSFER OF DEAD 

For adults 



45 
ΔΟΦΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΨΝ  

Πλαστικά, διαστάσεων: 

CONTAINERS FOR THE DISPOSAL HISTOLOGICAL 

PREPARATIONS  
Plastic, dimensions: 

45.1  0.5 λίτρου 0,5 liters 

45.2  1 λίτρου 1 liters 

45.3  2.5 λίτρων 2,5 liters 

45.4  5 λίτρων 5 liters 

46 ΤΡΙΓΓΕ SYRINGES 

46.1 
 50-60 ml χωρίς βελόνα υποδοχής Luer Lock 

αποστειρωμένες 

Sterile syringe, without receiving needle, Luer Lock type 

and capacity of 50-60 ml 

46.2  50-60 ml χονδρό μπεκ CATHETER αποστειρωμένες 
Sterile syringe, type CATHETER with coarse nozzles and 

capacity of 50-60 ml 
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Προεκτάσεις πλαστικές αποστειρωμένες  με ένα 

άκρο αρσενικό luer lock  και με ένα άκρο θηλυκό 

luer lock  και ολισθαίνων κλείστρο( roller.) 

Sterile plastic extensions with one male luer lock and with 

a female luer lock. (Roller.) 

47.1  60cm περίπου                                                               About 60cm 

47.2  80cm περίπου                                                               About 80cm 

48 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΟΡΓΑΝΨΝ ΨΜΑΣΟ 

Από ειδικό αφρολέξ πολυουρεθάνης 

SYSTEMS TO SUPPORT BODY 

By special afrolex polyurethane 

48.1  κεφαλή For the head 

48.2  αυχένα For neck 

49 
ΨΛΗΝΕ ΑΕΡΙΨΝ 

Πλαστικοί   
RECTAL CATHETER TUBE  

50 ΣΡΟΚΑΡ TROCAR 

50.1 Κοιλίας για περιτοναϊκή πλύση Abdomen for peritoneal lavage 

50.2 
 ωλήνες θωρακικής παροχέτευσης διαφόρων 

μεγεθών 12-38 
Thoracic drainage pipes of various sizes 12-38. 

51 
ύστημα παροχέτευσης θώρακος ενός θαλάμου 

Με δυνατότητα αρνητικής προσρόφησης. 

Thoracic drainage system of a chamber with 

capable negative adsorption. 
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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. 

DEVICE FOR CENTRAL VENOUS PRESSURE  

Disposable, plastic gauge for continuous or intermittent 

measurement. Be plastic scale indications every 1cm 

from -2 to -36 and embedded plastic pipe length 120cm. 

The upper end is closed by impermeable vent filter while 

the other end can be adapted 18G needle. Along the 

plastic scale be red movable pointer on the note of 

central venous pressure. The package must have 

adhesive tapes to support his gauge at rack of patient 

serum. Have sterilization for 5 years. Be marked CE mark. 

Have an integrated 3 way continuous measurements. 

53 ΣΑΙΝΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΑΚΦΑΡΟΤ TAPES FOR MEASUREMENT OF GLUCOSE 

 1. Αρχή μεθόδου: ηλεκτροχημική 1. Start method: electrochemical. 

  2.Όγκος απαιτούμενου δείγματος αίματος: ≤ 5 ml 2. The required blood sample volume: ≤ 5 ml. 

 
 3.Απαιτούμενος χρόνος ένδειξης μέτρησης ≤ 30 

sec 
3. Required measurement display time ≤ 30 sec. 

  4.Εύρος μετρήσεων : το ελάχιστο 20-500 mg/dl 4. Measuring range: minimum 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 %. 

5. Precision: The correlation coefficient (r) gives a high 

degree of correlation of the counter values with 

laboratory reference values, a probability level ≥ 95%. 

 

 6.Επαναληψιμότητα : Ο συντελεστής 

μεταβλητότητας (cv) σε επαναληπτικές μετρήσεις 

στις ακραίες κλίμακες των τιμών της γλυκόζης 

6. Precision: The coefficient of variation (cv) in replicate 

measurements at extreme ranges of blood glucose 

values in the sample ≤ 8% 



αίματος του δείγματος ≤ 8 % 

 
 7.Αποφυγή διασποράς αίματος κατά τη 

διαδικασία. 
7. Avoiding blood dispersion in the process. 

 
 8.Αποτελεσματική διαχείριση ανεπαρκούς 

δείγματος αίματος. 

8. Effective management in case of insufficient blood 

sample. 

 

 9.θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας μετρητή και 

φύλαξης ηλεκτροδίων : το πιο συμβατό με τις 

θερμοκρασιακές συνθήκες περιβάλλοντος ( το 

μέγιστο εύρος -2˚C έως +32˚C) . 

9. Temperature meter operating range and storage 

electrodes: the most compatible with the ambient 

temperature (the maximum range -2˚C to + 32˚C). 
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ΣΑΙΝΙΑ ΒΙΟΦΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΟΤΡΨΝ 

 11 παραμέτρων(ουροχολινογόνο, γλυκόζη, 

κετόνη, νιτρικά άλατα, χολερυθρίνη, λεύκωμα, PH, 

αιμοσφαιρίνη, λευκοκύτταρα, ασκορβικό οξύ, ειδικό 

βάρος) συσκευασία 100 τεστ 

STRIPS FOR BIOCHEMICAL ANALYSIS OF URINE 

Be 11 parameters (urobilinogen, glucose, ketone, nitrates, 

bilirubin, albumin, PH, hemoglobin, leukocyte, ascorbic 

acid, specific gravity) pack 100 test 

55 ΣΑΙΝΙΑ ΜΕΣΡΗΗ ΚΕΣΟΝΗ TAPES FOR MEASUREMENT KETONΕS 

 


