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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ»

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 «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ».

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 ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

1. ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΜΠΛΟΥΖΑ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

Κοστούμι χειρουργείου από υλικό SMS μαλακό το οποίο να συμπεριφέρεται σαν ύφασμα.
Να είναι ανθεκτικά και αεροδιαπερατά
Να μην σκίζονται εύκολα
Να είναι αδιάβροχα
Η μπλούζα να έχει V στο λαιμό, τσέπη και κοντό μανίκι
Το παντελόνι να έχει κορδόνι ή λάστιχο και τσέπη 
Να διατίθενται σε μεγέθη

Μ -> 120 cm
L -> 130 cm
XL -> 150 cm
XXL -> 170 cm

Τα μεγέθη να είναι τυπωμένα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό του κουστουμιού.
Να διατίθεται σε ασφαλή ατομική συσκευασία σετ.

2. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

- Κατασκευασμένες από υλικό non –woven με συμπεριφορά υφάσματος.
- Να μην σκίζονται εύκολα.
- Τα μανίκια να καταλήγουν σε λάστιχο γύρω – γύρω ή σε απλή μανσέτα.
- Να είναι ανθεκτικές, αεροδιαπερατές.
- Να είναι αδιαφανείς, αδιαπέραστες από μικρόβια και βακτήρια.
- Να διαθέτουν ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης
- Το μήκος του σαν είναι περίπου 110cm  

 
3. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

- Κατασκευασμένες από υλικό non –woven με συμπεριφορά υφάσματος.
- Να μην σκίζονται εύκολα.
- Τα μανίκια να καταλήγουν σε λάστιχο γύρω – γύρω ή σε απλή μανσέτα.
- Να είναι ανθεκτικές, αεροδιαπερατές.
- Να είναι αδιαφανείς ή διαφανείς , αδιαπέραστες από μικρόβια και βακτήρια.
- Να διαθέτουν ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης
- Το μήκος του σαν είναι περίπου 110cm

4. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

- Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό non- woven.
- Υγροαπωθητικές και αδιάβροχες.
- Μακριές με ενισχυμένη μανσέτα.
- Να είναι συσκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτο τρόπο.
- Να έχουν ανθεκτικά κορδόνια.
- Να είναι άνετες.
- Να συμπεριφέρονται σαν ύφασμα, ώστε να μην ιδρώνει ο χρήστης.
- Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με πετσετάκι χεριών.



- Να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης.
- Να διαθέτουν μανσέτα στα μανίκια, ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη  
της πλάτης.
- Να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και εσωτερική και εξωτερική ζώνη.
- Να έχουν εσωτερικό περιτύλιγμα που να περιλαμβάνει 1 πετσέτα χειρός.
- Να διατίθενται σε μεγέθη

Μ -> 120 cm
L -> 130 cm
XL -> 150 cm
XXL -> 170 cm

Τα μεγέθη να είναι τυπωμένα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό της μπλούζας.
 

5. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

- Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό non- woven.
- Υγροαπωθητικές και αδιάβροχες.
- Μακριές με ενισχυμένη μανσέτα.
- Να είναι συσκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτο τρόπο.
- Να έχουν ανθεκτικά κορδόνια.
- Να είναι άνετες.
- Να συμπεριφέρονται σαν ύφασμα, ώστε να μην ιδρώνει ο χρήστης.
- Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με πετσετάκι χεριών.
- Να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης.
- Να διαθέτουν μανσέτα στα μανίκια, ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη  
της πλάτης.
- Να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και εσωτερική και εξωτερική ζώνη.
- Να έχουν εσωτερικό περιτύλιγμα που να περιλαμβάνει 1 πετσέτα χειρός.
- Να έχουν αδιάβροχη εσωτερική ενίσχυση σε όλη την επιφάνεια της μπροστινής πλευράς.
- Με αδιάβροχη εσωτερική ενίσχυση στους βραχίονες με πλαστικοποιημένη ραφή.
- Να διατίθενται σε μεγέθη όπως αναφέρονται παρακάτω ±10%

Μ -> 120 cm
L -> 130 cm
XL -> 150 cm
XXL -> 170 cm

Τα μεγέθη να είναι τυπωμένα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό της μπλούζας.

6. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

- Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό non- woven.
- Υγροαπωθητικές και αδιάβροχες.
- Μακριές με ενισχυμένη μανσέτα.
- Να είναι συσκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτο τρόπο.
- Να έχουν ανθεκτικά κορδόνια.
- Να είναι άνετες.
- Να συμπεριφέρονται σαν ύφασμα, ώστε να μην ιδρώνει ο χρήστης.
- Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με πετσετάκι χεριών.
- Να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης.



- Να διαθέτουν μανσέτα στα μανίκια, ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη  
της πλάτης.
- Να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και εσωτερική και εξωτερική ζώνη.
- Να έχουν εσωτερικό περιτύλιγμα που να περιλαμβάνει 1 πετσέτα χειρός.
-Το  άνω  τμήμα  της  μπλούζας  (στέρνο  –  ώμοι  –  πλάτη  )να  είναι  κατασκευασμένο  από  μη  
υφασμένο υλικό.
- Το υπόλοιπο κάτω μέρος της μπλούζας και τα μανίκια να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο 
υλικό το οποίο από το ύψος του στέρνου πρέπει να φέρει φαρδιά πιέτα μέχρι το κάθετο τελείωμά  
της ώστε να εξασφαλίζει άνεση κινήσεων στον ουρολόγο και πλήρη προστασία από τα υγρά .
Μεγέθη L, XL, XXL


