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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

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 «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ».

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 Τρίτη 20/6/2017  έως και τη 
Δευτέρα 26/6/2017. 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
http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

- Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

Στη συσκευασία τους να αναγράφεται: 

Μιας χρήσης, sterile, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, τρόπος αποστείρωσης, εργοστάσιο παραγωγής  

αριθμός παρτίδας, να διαθέτουν  ce mark,  εργοστασιακό κωδικό και περιγραφή του είδους

- Να διατεθούν δείγματα σε όλα τα είδη

Συγκεκριμένα: 

1) Πεδία 2- στρωμάτων

-Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN και από πλαστικό φιλμ απόλυτης αδιαπερατότητας στα 

υγρά

- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση .

- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.

- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και κατά την αφαίρεση αυτών  

μετά τη χρήση

- Να φέρει σήμανση CE.

- Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.

- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη  

της.

-  Να  έχουν  αδιαβροχοποίηση  πλήρη  και  να  παρέχουν  αδιαπερατότητα  στα  υγρά  και  υψηλή  

απορροφητικότητα. 

-  Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος.

Απαραίτητες διαστάσεις:

100 Χ 150

2) Δύο στρωμάτων με οπή:

-Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN

- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση .

- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.

- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και κατά την αφαίρεση αυτών  

μετά τη χρήση.

- Να φέρει σήμανση CE.

- Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.

- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη  

της.



-  Να  έχουν  αδιαβροχοποίηση  πλήρη  και  να  παρέχουν  αδιαπερατότητα  στα  υγρά  και  υψηλή  

απορροφητικότητα.

 - Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος

- Να διαθέτουν οπή 6- 10 cm με και χωρίς αυτοκόλλητο γύρω από την οπή.

Απαραίτητες διαστάσεις:

50 Χ 75

75 Χ 90

120X150

3) Τριών στρωμάτων

-Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN με υψηλή απορροφητικότητα. 

- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση.

- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.

- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και μετά την αφαίρεση αυτών  

μετά τη χρήση.

- Να φέρει σήμανση CE.

 - Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.

- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη  

της.

-  Να  έχουν  αδιαβροχοποίηση  πλήρη  και  να  παρέχουν  αδιαπερατότητα  στα  υγρά  και  υψηλή  

απορροφητικότητα. 

- Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος

- Απαρραίτητες διαστάσεις:

100 Χ 150

150X180

4) Πακέτο ιματισμού διουρηθρικών επεμβάσεων

Να αποτελείται από:

- 1 κάλλυμα τραπεζιού 150Χ190cm περίπου.

- 2 χειροπετσέτες

- 1 αυτοκόλλητη ταινία

-  Κάλλυμα  για  διουρηθρικές  επεμβάσεις  2  στρωμάτων  διαστάσεων  175Χ260Χ210cm   περίπου   η  

μεγαλύτερης  διάστασηςπου  να  έχει  ενσωματωμένα  ποδονάρια,  σάκκο  συλλογής  υγρών  με  κάνουλα  

εξαγωγής μεγάλης διαμέτρου και εσωτερική σίτα συγράτησης σωματιδίων για βιοψία.

- Να φέρει αυτοκόλλητη οπή 8cm περίπου στην κοιλιακή χώρα και οπή 5cm περίπου στην περιναϊκή χώρα.



-  Να έχει ενσωματωμένη δακτυλική οπή.

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

5) Σετ γενικής χειρουργικής

- Να αποτελείται από ένα κάλυμμα τραπεζίου 150Χ190cm περίπου.

- 4 χειροπετσέτες

- 1 κάλυμμα ΜΑΥΟ

- 1 αυτοκόλλητη ταινία 9Χ50cm περίπου

- 2 αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία 75Χ90cm περίπου τα οποία στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι  

υπερενισχυμένα για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.

- 1 αυτοκόλλητο χειρουργικό πεδίο 175Χ180cm περίπου το οποίο στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι  

υπερενισχυμένο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.

- 1 αυτοκόλλητο 150X250cm περίπου, το οποίο στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένο  

για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

6) Πακέτο Λαπαροτομίας με Οθόνιο

(αποστειρωμένο σεντόνι Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής)

- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό NON WOVEN άριστης ποιότητας.

-  Το  χειρουργικό  πεδίο  λαπαροτομίας  να  είναι  2  στρωμάτων,  σχήματος  Τ  με  διαστάσεις  

260/200Χ330/300cm με οπή διαστάσεων 26Χ30cm περίπου.

- Να περιέχει 1 κάλυμμα ΜΑΥΟ 80Χ145cm.

- Να περιέχει 1 κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού 150Χ190cm.

- Να περιέχει 2 πετσέτες χεριών.

- Να φέρει ενσωματωμένα στηρίγματα για την συγκράτηση σωλήνων και καλωδίων.

- Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του.

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια.

 - Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος στη συσκευασία.

- Να φέρει σήμανση CE.

7) Πακέτο για αγγειογραφίες. 

Σετ αγγειογραφίας αγγειοπλαστικής, που περιλαμβάνει: 

− Κάλυμμα χειρουργικού τραπεζίου δύο στρωμάτων, 150 x 200 cm, αδιάβροχο-απορροφητικό,  
ενισχυμένο, non woven. 



− Σεντόνι αγγειογραφίας αποστειρωμένο μίας χρήσης non woven, τριών στρωμάτων (απορροφητικό-  
αδιάβροχο-απορροφητικό) ,ιδιαίτερα ενισχυμένο σε όλο του το μήκος, με δύο διαφανή πεδία  
εκατέρωθεν για να καλύπτουν  τα χειριστήρια του ακτινολογικού μηχανήματος, με τέσσερις  οπές  
6Χ8cm(περίπου)  για την προσπέλαση δεξιά ή και  αριστερά, βραχιόνειας-κερκιδικής και μηριαίας  
αρτηρίας, οι οποίες να  είναι καλυμμένες με χαρτί το οποίο όταν αποσυρθεί να επιτρέπει στο 
άνοιγμα να κολλήσει στην χειρουργική περιοχή , μεγέθους 200Χ300cm ή και μεγαλύτερο.  Το υλικό  
κατασκευής να μην ερεθίζει το δέρμα του ασθενή και να μην προκαλεί την εφίδρωση του. 

− Δυο  μπλούζες  χειρουργείου XL ενισχυμένες στα μανίκια και το θώρακα. 
− Τέσσερεις  χειροπετσέτες 40 x 40cm. 
− Κάλυμμα πετάσματος  οροφής ακτινοπροστασίας 80 x 110cm τύπου σακούλας με λάστιχο.  

Κάλυμμα ενισχυτή εικόνας  πλαστικό, ακτινοπερατό, 80x80cm με λάστιχο. 
− Κάλυμμα λυχνίας   πλαστικό, ακτινοπερατό, 120x120cm με λάστιχο.
− Ένα  λεκανίδιο πλαστικό 100ml, 
− Ένα λεκανίδιο πλαστικό 250ml,Ένα λεκανίδιο πλαστικό 500ml. 
− Ένα λεκανίδιο πλαστικό 4000ml. 
− Μία λαβίδα  καθαρισμού.ν 
− Σαράντα (40) γάζες διαστάσεων 10 x 20cm απλές 12ply, δεκαεπτά κλωστών ανά τετραγωνικό  

εκατοστό. 
− Δυο σύριγγες 20ml  luerlock . 
− Δυο σύριγγες 10ml  luerlock. 
− Δυο σύριγγες  20ml με ρύγχος. 
− Δυο σύριγγες  10ml με ρύγχος. (όλες οι σύριγγες πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ιδιαίτερα  

στιλβωμένης εσωτερικής επιφάνειας ώστε να μην συγκρατούν μόρια αέρα, από ισχυρό πλαστικό  
για ταχεία και ασφαλή έγχυση σκιαγραφικού μέσου).

− Μια βελόνη 18G. 
− Μια βελόνη 21G.
− Νυστέρι  Νο 11.
− Βελόνη παρακέντησης 18 G  ατραυματική, χωρίς στυλεό, μήκους τουλάχιστον 7cm, με πλαστική  

κεφαλή, λεπτού τοιχώματος, η οποία καταλήγει σε πλάγια τομή και έχει την ιδιότητα να μην  
παγιδεύει το σύρμα, αυλού ικανού να δέχεται συρμάτινους οδηγούς αγγειογραφίας 0,035΄΄ .  

− Να είναι διπλωμένο έτσι ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του. Όλα 
τα υλικά που περιέχονται να μην αφήνουν  αιωρούμενα μικροσωματίδια.

− Να φέρει CE mark
− Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής.

8) Πακέτο βηματοδότη

Το πακέτο βηματοδότη να περιλαμβάνει:

-  1  κάλυμμα  190Χ320cm περίπου,  3στρωμάτων,  με  αυτοκόλλητες  οπές  και  2  διαφανή  παράθυρα 

(αριστερά και δεξιά).

- 2 μπλούζες χειρουργικές αποστειρωμένες υπερενισχυμένες σε όλο το εμπρόσθιο μέρος και στα μανίκια.

- Να περιέχονται σε κάθε μπλούζα 2 ενισχυμένες πετσέτες.

- Να είναι υγροαπωθητική.

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

9) Πεδία Χειρουργικά (σάκοι) MAYO



- Κάλυμμα σάκου  MAYO διαστάσεων 80 Χ140 cm περίπου. 

- Από μη υφασμένο υλικό  non woven και  P.E.

- Να έχει συμπεριφορά υφάσματος

- Να φέρει αδιάβροχη επίστρωση η άνω επιφάνεια.

- Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του.

- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια.

- Να φέρει ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.

- Να φέρει σήμανση CE.

10)  Κάλυμμα Μικροσκοπίων.

Κάλυμμα μικροσκοπίου αποστειρωμένο μιας χρήσεως, να διατίθεται σε διπλή συσκευασία, να είναι από  

αντιστατικό υλικό υψηλής αντοχής,  να είναι  αποκλειστικά κατασκευασμένο με βάσει  το σχήμα και τα  

χαρακτηριστικά  του  μικροσκοπίου  (Karl Kaps D-35614  Aslar)  διαστάσεις  περίπου  105Χ265εκ.  ,  να 

διατίθεται με ειδικό φακό υψηλής ευκρίνειας, κυρτού σχήματος.

11) Κάλυμμα Ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-arm

Κάλυμμα  ακτινοσκοπικού  μηχανήματος  κατασκευασμένο  από  διαφανές  αντιστατικό  υλικό  υψηλής  

αντοχής,  να  είναι  αποκλειστικά   κατασκευασμένο  με  βάσει  το  σχήμα  και  τα  χαρακτηριστικά  του  

συγκεκριμένου τύπου (GMM.MTH-R) ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Το κάλυμμα να είναι ενιαίο, πλήρους  

κάλυψης με διαστάσεις 152Χ267εκ.

- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης 

- Να είναι ακτινοδιαπερατά.

- Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.

- Να φέρει σήμανση CE.

12) Ουρολογικά ποδονάρια

- Να έχουν διάσταση 55Χ110 ή 75Χ120

- Να διατίθεται σε ζεύγη.

- Να είναι σχιστά από τις δύο πλευρές και κολλημένα στις άλλες δύο δηλ. να είναι σε σχήμα Γ.

13) Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία τεμνόμενα 

- Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ.

- Η αυτοκόλλητη πλευρά να επιστρώνεται σωστά χωρίς να εγκλωβίζει αέρα και χωρίς να αποκολλάται στα  

χείλη της τομής.

- Να έχουν εύχρηστη ατομική συσκευασία.



- Να μη δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις.

- Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης.

- Να είναι ακτινοδιαπερατά.

-Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.

-Να φέρουν CE.

- Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις:

Συνολικής επιφάνειας  15Χ20 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 10Χ20 περίπου

Συνολικής επιφάνειας  60Χ35 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 35Χ35 περίπου

Συνολικής επιφάνειας  90Χ45 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 60Χ45 περίπου

Συνολικής επιφάνειας  90Χ85 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 60Χ85 περίπου

14) Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αντιμικροβιακά 

   - Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ.

- Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία.

- Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

-  Να  είναι  σε  ατομική  συσκευασία  αλουμινίου  για  την  προστασία  της  ιωδοφόρου  ουσίας   για  να  

προστατεύουν από ευρύ φάσμα βακτηριδίων

- Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης.

- Να είναι ακτινοδιαπερατά.

-Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά και να είναι αντιστατικά

- Να μην περιέχουν LATEX

-Να φέρουν CE.

- Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις:

Συνολικής επιφάνειας  90Χ45 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 60Χ45 περίπου

Συνολικής επιφάνειας  90Χ85 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 60Χ85 περίπου

15) Αποστειρωμένα καλύμματα διαφόρων χρήσεων και εφαρμογών

- Σακούλα πλαστική με κορδόνι από ενισχυμένο διαφανές πλαστικό, διαστάσεων:

65Χ60εκ.

80Χ110εκ.

120Χ140εκ.

16) Σακούλες φύλαξης αποστειρωμένων εργαλείων  

- Ειδική, ανθεκτική σακούλα, από ενισχυμένο διαφανές και αντιστατικό πλαστικό, με αυτοκόλλητη ταινία 

πολύ ισχυρή για χρήση προστασίας από τη σκόνη. Να εξασφαλίζει την διατήρηση της αποστείρωσης για 5  



έτη. Με μικρο- πόρους που να μην επιτρέπουν την είσοδο μικροβίων. Προς διευκόλυνση του ανοίγματος  

της  σακούλας,  να  διαθέτει  στο  κάτω  μέρος  μια  διακεκομμένη  γραμμή  που  να  μην  επηρεάζει  τα  

περιεχόμενα.

Διαστάσεων:

300Χ550mm

400Χ550mm

500Χ550mm

840Χ650mm.

17) Θήκες ενδοσκοπίων

Η κάθε μία σακούλα να έχει διπλή αποστείρωση και να βρίσκεται σε διπλό προστατευτικό χαρτί.

Να έχει τη δυνατότητα επανακύκλωσης.

Να έχει περίπου διάμετρο 100mm-130mm και μήκος 2200mm-2500mm 

Το τελικό άκρο να είναι κωνικό και να έχει ενσωματωμένες δύο (2) αυτοκόλλητες ταινίες για ασφαλή  

περίδεση.

Να μην περιέχουν LATEX

18)  Σετ προστασίας από λοιμώδη νοσήματα (AIDS)  

Να περιλαμβάνει:

- Βιολογική διόπτρα προστασίας από τα σταγονίδια.

- Προσωπίδα υψηλής προστασίας.

- Χειρόκτιο ζεύγος νιτριλίου προστασίας από βιολογικού παράγοντες.

- Ειδική ποδιά ενισχυμένη στις ραφές μιας χρήσεως.

- Να έχουν εύχρηστη ατομική συσκευασία.

- Να μην δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις.

- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης.

- Να φέρουν σήμανση CE.

19)  Σετ  κάλυμμα  κεφαλής  υπερήχου 12Χ244  CM αποστειρωμένο  με  αυτοκόλλητες  ταινίες  και  ζελέ,  

ιμάντες συγκράτησης. 

20)  Σεντόνι αγγειογραφίας αποστειρωμένο μίας χρήσης non woven, τριών στρωμάτων (απορροφητικό-  
αδιάβροχο-απορροφητικό) ,ιδιαίτερα ενισχυμένο σε όλο του το μήκος, με δύο διαφανή πεδία εκατέρωθεν  
για να καλύπτουν  τα χειριστήρια του ακτινολογικού μηχανήματος, με τέσσερις  οπές 6Χ8cm(περίπου)  για  
την προσπέλαση δεξιά ή και  αριστερά, βραχιόνειας-κερκιδικής και μηριαίας αρτηρίας, οι οποίες να  είναι  
καλυμμένες με χαρτί το οποίο όταν αποσυρθεί να επιτρέπει στο άνοιγμα να κολλήσει στην χειρουργική  



περιοχή , μεγέθους 200Χ300cm ή και μεγαλύτερο.  Το υλικό κατασκευής να μην ερεθίζει το δέρμα του 
ασθενή και να μην προκαλεί την εφίδρωση του. 

21)  ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ  από διάφανο πλαστικό στρογγυλό 80cm με λάστιχο

22) ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ/Χ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 15Χ249

Να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής.

Διάστασης 15εκ.Χ249εκ.

Αναδύπλωση σε δακτύλιο

Να φέρει προδιάτρυτο άνοιγμα εξόδου 

Να φέρει αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης της οπτικής

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσεως.

23)   ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Σπογγίδια αποστειρωμένα, με πλαστική λαβή
Σε κουτιά των 25 φακελ. Χ 10τεμ 250 τεμαχίων  

24) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 220Χ320CM

Χαρακτηριστικά καλύμματος

Από ύφασμα 3 στρωμάτων

Στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων

Ενσωματωμένος σάκος περισυλλογής υγρών 

Ελαστική οπή 6 εκ.

Έλασμα μορφοποίησης σάκου

Βαλβίδα παροχέτευσης υγρών

Αντιμικροβιακή ενίσχυση περιμετρικά του χειρουργικού πεδίου

Να είναι διαστάσεων 220Χ 320 εκ

Η εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτο τεχνική.

Να μην περιέχει Latex

25) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ  ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Να είναι διαστάσεων 224εκ.Χ330 εκ. 

Να είναι από αντιστατικό μαλακό πολυαιθυλένιο

Να φέρει ενσωματωμένο τεμνόμενο οθόνιο 42εκ.Χ32εκ.

Να φέρει σάκκο περισυλλογής υγρών με φίλτρο διήθυσης και βαλβίδα παροχέτευσης

Να διαθέτουν θήκες τοποθέτησηςης εργαλείων και στηρίγματα καλωδίων με Velcro.



Με δυνατότητα στήριξης σε στατώ

Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στα ελληνικά και εικονογράφημα.

Η εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτο τεχνική 

Να μην περιέχει Latex

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία


