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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Έχοντας  υπόψη  την  υπ’αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015  (Θέμα  1)  Απόφαση  της  ΕΠΥ, ανακοινώνει  τη  διενέργεια 
δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm) ήτοι  από την Παρασκευή 16/6/2017  έως 
και  την  Πέμπτη  22/6/2017. Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως  αποτέλεσμα  της 
διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του  Νοσοκομείου,  μπορούν  να  αποστείλουν  εμπρόθεσμα  τις  παρατηρήσεις  τους  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
promithion  @  sismanoglio  .  gr  

3.  Το  Νοσοκομείο  δεν  δεσμεύεται  να υιοθετήσει  τις  προτάσεις  και  θα αποφασίσει  για  την  οριστικοποίηση  των 
Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, 
εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Μετά την οριστικοποίηση τους,  οι  τελικές  τεχνικές  προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προκειμένου να προκηρυχθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Προμηθειών  

mailto:promithion@sismanoglio.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ  

1) ΓΑΖΑ ΛΕΥΚΗ ΑΠΛΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ
2) ΓΑΖΑ ΥΦΑΝΤΗ  ΑΠΛΗ 10χ10  12 PLY
3) ΓΑΖΑ ΥΦΑΝΤΗ  ΑΠΛΗ 10χ20  12 PLY
4) ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ  4 PLY
5) ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ
6) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ  10Χ10  12PLY
7) ΓΑΖΑ  ΑΚΤ/ΚΗ  10Χ20  12 PLY 
8) ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ 40Χ40 12 PLY
9) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ  5Χ5 
10) ΓΑΖΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙ 8MMX8MM AKT/KH ΤΟΛΥΠΙΑΚΙΑ
11) ΑΙΜΟΣΤΣΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ

1) ΓΑΖΑ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΛΗ  
 Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η 

γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003 να είναι τελείως λευκή,  άοσμη και απαλλαγμένη από 
κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες 
(μηχανέλαιο κ.λ.π.)

 Συγκεκριμένα, οι γάζες να έχουν πλάτος 90 (+- 1%) εκ. και μήκος 100 (+-1%) μέτρων.
Θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (zig-zag) το ενός μέτρου η σε φύλλα με την μια 
διάσταση 90εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτου.
Τα υλικά συσκευασίας  δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο,  πρέπει  να παρέχουν προστασία από την 
υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

2)  ΓΑΖΑ ΥΦΑΝΤΗ  ΑΠΛΗ 10χ10  12   PLY  
Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η 
γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003 να είναι τελείως λευκή,  άοσμη και απαλλαγμένη από 
κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες 
(μηχανέλαιο κ.λ.π.)
Να είναι στις διαστάσεις 10χ10εκ και 12 ply. Να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. 

 3) ΓΑΖΑ ΥΦΑΝΤΗ  ΑΠΛΗ 10χ20  12   PLY  
Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η 
γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003 να είναι τελείως λευκή,  άοσμη και απαλλαγμένη από 
κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες 
(μηχανέλαιο κ.λ.π.)
Να είναι στις διαστάσεις 10χ20εκ. και 12 ply να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. 

4) ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
Να είναι  από  μη υφαντό  απορροφητικό  υλικό,  με  μεγάλη αντοχή.  Να  είναι  αποστειρωμένη και  σε  ατομική 
συσκευασία των 2 τεμαχίων. Να φέρει σχισμή στο μέσο τις γάζες έως στην μέση. Οι διαστάσεις 10χ10εκ και 4 ply.

5) ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ
Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους 
όρους  EN 14079:2003  και  ειδικότερα  να  είναι  άοσμη,  απαλλαγμένη  από  κόλλες,  ελαττώματα  της  ύφανσης 
(σχασίματα,  παραφασάδες  και  μπερδεμένες  κλωστές  κ.λ.π.)  και  να  μη  παρουσιάζει  κατά  τόπους  ρυπαρή 
εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσία ( μηχανέλαια κ.λ.π.)
Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Ως 
προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003.
Η γάζα επί μέτρου να είναι σιδερωμένη και να μη είναι λοξουφασμένη ( η γωνιά σύγκλισης του συστήματος με 
την κρόκη να είναι 90 μοίρες).

6) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ  10Χ10  12  PLY   
Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους 
όρους  EN 14079:2003  και  ειδικότερα  να  είναι  άοσμη,  απαλλαγμένη  από  κόλλες,  ελαττώματα  της  ύφανσης 



(σχασίματα,  παραφασάδες  και  μπερδεμένες  κλωστές  κ.λ.π.)  και  να  μη  παρουσιάζει  κατά  τόπους  ρυπαρή 
εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσία ( μηχανέλαια κ.λ.π.)
Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Ως 
προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003.

Η γάζα να είναι 10χ10 και 12 ply, να πληρει τα χαρακτηρίστηκα για γάζα επι μέτρου. 

7) ΓΑΖΑ  ΑΚΤ/ΚΗ  10Χ20  12   PLY  
Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους 
όρους  EN 14079:2003  και  ειδικότερα  να  είναι  άοσμη,  απαλλαγμένη  από  κόλλες,  ελαττώματα  της  ύφανσης 
(σχασίματα,  παραφασάδες  και  μπερδεμένες  κλωστές  κ.λ.π.)  και  να  μη  παρουσιάζει  κατά  τόπους  ρυπαρή 
εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσία ( μηχανέλαια κ.λ.π.)
Η γάζα να είναι 10χ20 και 12 ply, να πληρει τα χαρακτηρίστηκα για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκιερή 
κλώστη περιεκτικότητας τουλάχιστον 40% θεϊκού βαρίου ανά 30εκ ύφανσης 

8) ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤ/ΚΗ 40Χ40 12   PLY  
Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρει τους 
όρους  EN 14079:2003  και  ειδικότερα  να  είναι  άοσμη,  απαλλαγμένη  από  κόλλες,  ελαττώματα  της  ύφανσης 
(σχασίματα,  παραφασάδες  και  μπερδεμένες  κλωστές  κ.λ.π.)  και  να  μη  παρουσιάζει  κατά  τόπους  ρυπαρή 
εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία ( μηχανέλαια κ.λ.π.)
Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλώστη, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Να 
έχει διαστάσεις 40χ40εκ. η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρος. Να φέρει κορδόνι ασφάλειας 
καλά ραμμένο.

9) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ  5Χ5 
Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρει τους 
όρους  EN 14079:2003  και  ειδικότερα  να  είναι  άοσμη,  απαλλαγμένη  από  κόλλες,  ελαττώματα  της  ύφανσης 
(σχασίματα,  παραφασάδες  και  μπερδεμένες  κλωστές  κ.λ.π.)  και  να  μη  παρουσιάζει  κατά  τόπους  ρυπαρή 
εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία ( μηχανέλαια κ.λ.π.)
Η γάζα να είναι 5χ5, να πληρει τα χαρακτηρίστηκα για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλώστη 
περιεκτικότητας  45% θεϊκού βαρίου.

10) ΓΑΖΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙ 8  MMX  8  MM     AKT  /  KH   ΤΟΛΥΠΙΑΚΙΑ  
Να είναι από λευκή ακτινοσκιερή γάζα και να έχει μέγεθος 8mmx8mm.

11) ΑΙΜΟΣΤΣΤΙΚΗ  ΓΑΖΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ
Να  είναι  απορροφήσιμη  αιμοστατική  γάζα  κατασκευασμένη  από  100%  οξειδωμένη  κυτταρίνη  (O.C.) 
υποαλλεργική, βιοσυμβατή, μη τοπική, να απορρόφα υγρά 5 εως10 φορές του βάρος της γάζας και να παρέχει 
γρήγορη αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως.
Η γάζα θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία  ΙΙΙ ( class 
III ).  Να έχει  αντιβακτηριδιακή  δράση και  να προσκομίζεται  επίσημο  φυλλάδιο  του εργοστάσιου που να  το 
επιβεβαιώνει. Οι διστάσεις να είναι 10χ20εκ.


