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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΑΣ

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 
δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΑΣ».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις ημέρες από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου  (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm)  ήτοι  από  την  Τρίτη 29/8/2017  έως  και  την 
Παρασκευή 1/9/2017. Σε  περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών  προδιαγραφών,  ως αποτέλεσμα της  δεύτερης 
διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι τελικές προδιαγραφές.

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  δε  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
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ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ

1. Σάκοι κολοστομίας
Αυτοκόλλητοι  σάκοι  κολοστομίας  με  αποτελεσματικό  φίλτρο εξόδου αερίων και  αντιιδρωτικό 
κάλυμμα  υφασμάτινης  υφής.  Η  κολλητική  του  επιφάνεια  να  είναι  δερμοπροστατευτική  από 
σύγχρονα υλικά για ασφαλή επικόλληση, προστασία και ανακούφιση του δέρματος, και να είναι 
εύκαμπτη.  Διαφόρων  διαστάσεων  έως  70  mm + 10mm,  και  δυνατότητα  προσαρμογής  του 
στομίου.
α. Διαφανείς 
β. Αδιαφανείς 

2. Σάκοι ειλεοστομίας
Αυτοκόλλητοι  σάκοι  ειλεοστομίας,  ανοιχτοί,  με  αντιιδρωτικό  υποαλλεργικό  κάλυμμα,  με  και 
χωρίς  ενσωματωμένο  κλείστρο.  Η  κολλητική  επιφάνεια  να  είναι  δερμοπροστατευτική  από 
σύγχρονα υλικά για ασφαλή επικόλληση, προστασία και ανακούφιση του δέρματος και να είναι 
εύκαμπτη.  Διαφόρων  διαστάσεων  έως  70  mm + 10mm,  και  δυνατότητα  προσαρμογής  του 
στομίου.
α. Διαφανείς 
β. Αδιαφανείς

3. Σάκοι ουρητηροστομίας (έγινε τροποποίηση)
Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας με βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, και να επιτρέπεται 
η  ασφαλής  έξοδος  των  ούρων,  το  εύκολο  άδειασμα  και  η  σύνδεση  με  οποιονδήποτε  τύπο 
ουροσυλλέκτη. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι δερμοπροστατευτική από σύγχρονα υλικά για 
ασφαλή  επικόλληση,  προστασία  και  ανακούφιση  του  δέρματος,  και  να  είναι  εύκαμπτη. 
Διαφανείς διαστάσεων 55mm + 10mm, και δυνατότητα προσαρμογής του στομίου.
α. Χωρίς κανάλια διανομής 
β. Με κανάλια διανομής 

4. Σάκοι μετεγχειρητικής χρήσης
Σάκοι μετεγχειρητικοί με παράθυρο επιθεώρησης στομίου και εύκολο άδειασμα. Με δυνατότητα 
σύνδεσης  με  ουροσυλλέκτη.  Η  εύκαμπτη  κολλητική  επιφάνεια  να  δερμοπροστατευτική  από 
σύγχρονα υλικά για ασφαλή επικόλληση, προστασία και ανακούφιση του δέρματος.
α. Διαφανείς διαστάσεων έως 110mm + 10mm
β. Διαφανείς διαστάσεων έως 80mm + 10mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΣΗ-ΣΑΚΟΣ

Α. ΒΑΣΕΙΣ
5. Βάσεις  (κολοστομίας,  ουρητηροστομίας,  ειλεοστομίας)  επίπεδες, εύκαμπτες  με 

δερμοπροστατευτικό  υλικό  για  ασφάλεια,  ανακούφιση  και  προστασία  του  δέρματος,  με 
ενσωματωμένες υποδοχές για ζώνη στήριξης της βάσης. Διαφόρων διαστάσεων και δυνατότητα 
προσαρμογής του στομίου.
α. Διαφανείς 



β. Αδιαφανείς

6. Βάσεις  κωνοειδείς  (κολοστομίας,  ειλεοστομίας,  ουρητηροστομίας) με  δερμοπροστατευτικό 
υλικό για ασφάλεια, ανακούφιση και προστασία του δέρματος, με ενσωματωμένες υποδοχές για 
ζώνη στήριξης της βάσης. Διαφόρων διαστάσεων και δυνατότητα προσαρμογής του στομίου.
α. Διαφανείς 
β. Αδιαφανείς
 
Β. ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ

7. Σάκοι κολοστομίας που να συνδυάζονται ακριβώς με τις αντίστοιχες βάσεις, με αποτελεσματικό 
φίλτρο εξόδου αερίων και αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα υφασμάτινης υφής. Διαφανείς 
και αδιαφανείς.
α.  για διαφανείς βάσεις 
β.  για αδιαφανείς βάσεις 

8. Σάκοι  ειλεοστομίας  (έγινε  τροποποίηση)  ανοιχτοί  που  να  συνδυάζονται  ακριβώς  με  τις 
αντίστοιχες βάσεις, να έχουν αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα με και χωρίς φίλτρο αερίων.
Διαφανείς και αδιαφανείς. 
α.  για διαφανείς βάσεις 
β.  για αδιαφανείς βάσεις 

9. Σάκοι  ουρητηροστομίας που  να  συνδυάζονται  ακριβώς  με  τις  αντίστοιχες  βάσεις,  να  έχουν 
αντιιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιστροφής,  και  να επιτρέπεται  η ασφαλής 
έξοδος των ούρων, το εύκολο άδειασμα και η σύνδεση με οποιονδήποτε τύπο ουροσυλλέκτη.
Διαφανείς.
α. Χωρίς κανάλια διανομής 
β. Με κανάλια διανομής 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ 

10. Στήριγμα  για  την  στήριξη  κολοστομίας  ή  ειλεοστομίας  αγκύλης   (loop)  από  πλαστικό 
υλικό. Να μπορεί να καθηλωθεί με ράμματα στο κοιλιακό τοίχωμα και να μην παρεμποδίζει την 
τοποθέτηση αυτοκόλλητου σάκου ή βάσης.

ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

11. Κρέμα προστατευτική (έγινε τροποποίηση) για την περιποίηση ερεθισμών περιοχής περί 
των στομιών 
α. 50gr +     5gr
β. 100gr + 10gr

12. Εύπλαστη  πάστα στεγανοποίησης  για  βάσεις  κολοστομιών,  ουρητηροστομιών, 
ειλεοστομιών 
α. Σε σωληνάριο
β. Σε μορφή πλαστελίνης



13. Καθαριστικό δέρματος για κολοστομίες με δυνατότητα ενυδάτωσης και εξουδετέρωσης 
των οσμών 

14. Κρέμα ενυδατική (έγινε τροποποίηση) προστατευτική με οξείδιο του ψευδαργύρου από 
6-20% 
α. 50gr +     5gr
β. 100gr + 10gr


