
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 71741 BOWIE DICK TEST 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Το test Bowie Dick να αποκαλύπτει αν ο κλίβανος αποστείρωσης λειτουργεί σε 
καθορισµένες συνθήκες χρόνου, θερµοκρασίας, πίεσης, αποµάκρυνσης αέρα, 
υγρασίας και έκθεσης στο αποστειρωτικό µέσο. Το test να αποκαλύπτει την 
ύπαρξη αέρα στον κλίβανο, πιθανές διαρροές του θαλάµου, κακή ποιότητα 

ατµού (υγρός ή υπέρθερµος ατµός, συµπυκνώµατα).  
• Να φέρει δείκτη µε χηµική µελάνη η όποια να παραµένει αναλλοίωτη και µετά 

την αρχειοθέτηση για µακρό χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 5 χρόνια). 
• Ο δείκτης να έχει τυπωµένα τα δεδοµένα του κύκλου αποστείρωσης και η 

χρωµατική αλλαγή να είναι εύκολης ερµηνείας.  
• Να φέρει ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης της παραµέτρου του κύκλου 
(θερµοκρασία, χρόνος κλπ) και στο φάκελο προσφοράς να αναγράφεται η 

κωδικοποίηση των σφαλµάτων.  
• Το test να είναι οικολογικά ασφαλές για απόρριψη, να είναι απαλλαγµένο 

µόλυβδου και άλλων βαρέων µετάλλων καθώς και αλλεργιογόνων ουσιών όπως 
λάτεξ.  

• Το test να είναι εύχρηστο και εάν απαιτείται συσκευή χρήσης αυτή να 
παρέχεται δωρεάν.  

• Το test Dowie Dick να είναι σύµφωνο µε τα διεθνή πρότυπα χηµικών δεικτών 
αποστείρωσης όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISO 11140-1,  Class 2 
• Σε κάθε ατοµική συσκευασία να αναγράφεται η κατασκευάστρια χώρα, ο 

αριθµός έγκρισης, καθώς και να φέρει σήµανση CE. 

2 175439 
ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚ. 

ΚΛΙΒ. ΑΤΜΟΥ  

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Η χαρτοταινία να φέρει κόλλα η οποία να ασφαλίζει σταθερά τα πακέτα και να 
αφαιρείται εύκολα και οµοιόµορφα και να µην αφήνει υπολείµµατα.   

• Να είναι κατάλληλες για χρήση µόνο σε κλίβανο ατµού .  
• Να αναφέρεται επί του εσωτερικού κοίλου της ταινίας η ηµεροµηνία λήξης του 

προϊόντος  
• Να φέρει ένδειξη αποστείρωσης για κλίβανο ατµού.  

• Να έχει φάρδος περίπου 2 cm. 
• Να αναφέρεται το µήκος του ρολού 

• Να αναγράφεται, η ηµεροµηνία παρτίδας παραγωγής και λήξης, οδηγίες 
χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει 

σήµανση CE 



3 70857 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Αποστειρωµένη αυτοκόλλητη ταινία µε ισχυρή αντικολλητική δράση ώστε να 
κολλά και σε υγρές επιφάνειες, φιλική προς το δέρµα. ∆ιαστάσεις πείπου 10*50. 

Σε ειδική συσκευασία 2 τεµαχίων 

4 70636 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ  

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να φέρουν ένδειξη µε την αναµενόµενη αλλαγή του δείκτη (το χηµικό χρώµα 
να είναι σε µεγάλη επιφάνεια).  

• Να είναι συµβατοί µε τον ξηρό κλίβανο.  
• Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες 
όπως: βασικές παραµέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναµενόµενη 

αλλαγή µετά την έκθεση στο µέσο αποστείρωσης, ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, 

κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήµανση CE.  
• Το ελάχιστο µήκος του δείκτη να είναι 7 cm. 

5 175444 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Ολοκληρωµένοι εσωτερικοί χηµικοί δείκτες ατµού class 5  
• Να είναι κατάλληλοι για εσωτερική χρήση σε κάθε πακέτο αποστείρωσης σε 

κλίβανο ατµού µε θερµοκρασία αποστείρωσης  ≥ 134 oC 
• Να είναι ισοδύναµοι βιολογικού δείκτη µε επιστηµονική τεκµηρίωση έτσι ώστε 

να παρέχουν την µέγιστη ασφάλεια αναφορικά µε το αποτέλεσµα τους  
• Να είναι κατάλληλοι για χρήση σε όλα τα προγράµµατα αποστείρωσης ατµού  

• Να αντιδρούν προοδευτικά σε όλες τις σηµαντικές παραµέτρους 
αποστείρωσης: ατµός, χρόνος και θερµοκρασία (προοδευτική αντίδραση 

απόδοσης στη λειτουργία του κλιβάνου).  
• Να έχουν κατασκευή µετακινούµενης χηµικής µελάνης.  

• Να είναι απαλλαγµένοι µόλυβδου και άλλων βαρέων µετάλλων για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος και των χρηστών.  

• Να είναι εύκολοι στην ανάγνωση, µε εµφανή και ευδιάκριτό  αποτέλεσµα, όταν 
εκτίθενται στις παραµέτρους αποστείρωσης.  

• Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες 
όπως: βασικές παραµέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναµενόµενη 

αλλαγή µετά την έκθεση στο µέσο αποστείρωσης, ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, 

κατασκευαστικός οίκος και να φέρει σήµανση CE. 



6 175453 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  

100Χ300 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές.#∆/Υ 

7 175454 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  

100Χ600 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

8 175457 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  

200Χ340 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

9 175458 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  

300Χ390 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

10 175459 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  

300Χ450 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

11 175460 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  

80Χ180 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

12 175461 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  

80Χ270 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

13 175462 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

140Χ360 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

14 175463 

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

90Χ570 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 



15 175485 
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

150Χ320 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

16 175486 
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

200Χ400 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

17 70797 

ΘΗΚΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 
ΛΑΠΑΡΟΣΚ.(ΣΑΚΚΟΥΛΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΩΝ) 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ 13*250 CM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ, ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN13795 (ΝΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) 

18 19064 
ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ∆ΕΤΑ 

ΑΝΤΡΙΚΑ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 
Να είναι από ανθεκτικό υλικό non woven αεροδιαπερατό µε οπές στην ύφανσή 

του για να αφήνει το δέρµα να αναπνέει. Να είναι µ.χ. µε κορδόνια 

19 19065 
ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΕ 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 
Να είναι από ανθεκτικό υλικό non woven αεροδιαπερατό µε οπές στην ύφανσή 

του για να αφήνει το δέρµα να αναπνέει. Να είναι µ.χ. λάστιχο 

20 175863 
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤ. ΧΕΙΡ. 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Κουστούµια χειρουργείου µη αποστειρωµένα, από υλικό SMS χρώµατος µπλε, 
αδιαφανές και µαλακό το οποίο συµπεριφέρεται σαν ύφασµα. Να είναι 

αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, µη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χηµικώς καθαρά 
και µη εύφλεκτα. Να φέρουν "V"  στο λαιµό και τσέπη στην µπλούζα και στο 
παντελόνι. Η µπλούζα να έχει κοντό µανίκι και το παντελόνι να είναι µακρύ µε 

κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώµα 



21 19066 
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

LARGE ΜΧ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Κουστούµια χειρουργείου µη αποστειρωµένα, από υλικό SMS χρώµατος µπλε, 
αδιαφανές και µαλακό το οποίο συµπεριφέρεται σαν ύφασµα. Να είναι 

αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, µη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χηµικώς καθαρά 
και µη εύφλεκτα. Να φέρουν "V"  στο λαιµό και τσέπη στην µπλούζα και στο 
παντελόνι. Η µπλούζα να έχει κοντό µανίκι και το παντελόνι να είναι µακρύ µε 

κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώµα 

22 19067 
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

MEDIUM ΜΧ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Κουστούµια χειρουργείου µη αποστειρωµένα, από υλικό SMS χρώµατος µπλε, 
αδιαφανές και µαλακό το οποίο συµπεριφέρεται σαν ύφασµα. Να είναι 

αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, µη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χηµικώς καθαρά 
και µη εύφλεκτα. Να φέρουν "V"  στο λαιµό και τσέπη στην µπλούζα και στο 
παντελόνι. Η µπλούζα να έχει κοντό µανίκι και το παντελόνι να είναι µακρύ µε 

κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώµα 

23 175245 ΜΑΝΙΚΙ ΜΠΛΟΥΖΑΣ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από υλικό τριών στρώσεων (non woven - film -non woven),  µε 
ελαστική πλεκτή µανσέτα από υλικό φιλικό προς το δέρµα, µε διπλή σταθερή 

ραφή, συγκολληµένη ραφή στο µανίκι και ελαστικό τελείωµα για ασφαλή 
συγκράτηση στο ύψος του βραχίονα. Να είναι αδιαπέρατο στην υγρασία και στα 
µικρόβια, ανθεκτικό στο σχίσιµο, να µην αφήνει χνούδι. Να έχει µήκος 50 cm. 

24 19074 ΜΑΣΚΕΣ ΜΠΛΕ ∆ΕΤΕΣ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Μάσκες για το χειρουργείο, 3 στρωµάτων, υποαλλεργικές µε επιρήνιο έλασµα σε 
όλο το µήκος τους για καλύτερη εφαρµογή και άνετη αναπνοή, ελεύθερο 

ινιδίων. Στο µεσαίο στρώµα να διαθέτουν φίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην 
αναπνοή, µε εξαιρετική ικανότητα διήθησης, χωρίς ίνες υαλοβάµβακα. Να έχει 

ικανότητα φιλτραρίσµατος µικροσωµατιδίων τουλάχιστον 99%, δηλαδή να 
πληρούν αποδεδειγµένα το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683 κλάση ΙΙ (BFE 

αποτελεσµατικό φιλτράρισµα απο τα βακτήρια (%): >/=98). ∆ετή µε 4 κορδόνια 

26 40013 
ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Μπλούζες εξετασατικές µιας χρήσης από µη υφασµένο υδροαπωθητικό υλικό 
non-woven, µε συµπεριφορά υφάσµατος. Πληρως αδιαφανείς, αδιαπέραστες από 

µικρόβια και βακτήρια, µε λαστιχο ή µανσέτα και µακριά µανίκια. Να είναι 
ανθεκτικές, αεροδιαπερατές και να δένουν µε κορδόνια στον αυχένα και στη 

µέση.  



27 66440 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. 

LARGE  

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ Υ∆ΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ 
Α∆ΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑ ΜΕ ΥΦΗ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. 

ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ∆ΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ 
ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ.  

28 66441 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. 

MEDIUM 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ Υ∆ΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ 
Α∆ΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑ ΜΕ ΥΦΗ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. 

ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ∆ΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ 
ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ.  

29 66442 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. X-

LARGE  

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ Υ∆ΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ 
Α∆ΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑ ΜΕ ΥΦΗ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. 

ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ∆ΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ 
ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ.  

30 40028 ΝΕΦΡΟΕΙ∆Η ΜΧ ΧΑΡΤΙΝΑ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 
Μιας χρήσης από ενισχυµένο υλικό. Ανθεκτικά και πρακτικά. Aδιάβροχο και 

σκληρό. 

31 158657 

ΟΘΩΝΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ 
ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

47CMX45 CM 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 #∆/Υ 

32 175229 
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από διάφανο χοντρό φιλµ πολυαιθυλενίου συνολικών 
διαστάσεων 330cm χ 250cm περίπου. Να φέρει αυτοκόλλητο τεµνόµεννο οθόνιο 
διστάσεων 80Χ 25 cm περίπου. Η οθόνη να φέρει αυτοκόλλητη λωρίδα σε όλο 

το µήκος της άνω πλευράς για συγκράτηση. Να φέρει ενσωµατωµένα α) 
σύστηµατα συγκράτησης σωληνων - καλωδίων, β) θήκες διαθερµίας - 

αναρρόφησης γ) σάκο συλλογής υγρών 

33 175809 
ΟΥΡΟ∆ΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Ουροδοχεία χάρτινα ανδρών χωρητικότητας άνω του 1lt. Να είναι χάρτινα, µη 
ερεθιστικά και τοξικά και να έχουν ανθεκτικότητα τέτοια ώστε να µην 

αποσυντίθενται και να παρουσιάζουν απώλειες για τουλάχιστον 5 λεπτά από την 
στιγµή της πληρώσεως τους.  

34 72415 
ΠΑΝΕΣ Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΕΝHΛIΚΩΝ ΒΡΑΚΑΚΙ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 #∆/Υ 



35 70827 
ΠΑΝΕΣ Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 60Χ90 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 #∆/Υ 

36 172326 ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Πάνες ακράτειας ενηλίκων Large που να διαθέτουν ανατοµικό σχήµα 
προκειµένου να παρέχουν τέλεια εφαρµογή και άνεση. Το επάνω κάλυµµα (non 
woven) να είναι εµποτισµένο µε aloe vera, υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρµα και 

να διατηρείται πάντα στεγνό. Ο πυρήνας της πανας να είναι διπλά 
απορροφητικό, δηλαδή εκτός της απορροφητικής µάζας να περιέχει και SAP 
(Super Absorbernt Product) το οποίο στερεοποιεί τα υγρά αποφεύγοντας το 

αισθηµα υγρασίας και τις δυσάρεστες οσµές. Στα πλαϊνά της πάνας να υπάρχουν 
"φράγµατα" αποφυγής υγρασίας στην περιοχή των ποδιών να υπάρχουν ειδικές 

ελαστικές σουρίτσες χωρίς λάτεξ (latex free) για την αποφυγή διαρροών. Να 
διαθέτουν ειδικο "δείκτη υγρασίας" ανάγκης αλλαγής. 

37 175527 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100Χ70Μ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να είναι n µια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλµ 
πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χηµικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην 
εσωτερική µπροστινή επιφάνεια του ρολού για άµεσο οπτικό αποτέλεσµα 

(δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να µην 
έρχεται η χηµική ουσία σε επαφή µε τα προς αποστείρωση υλικά και να µην έχει 

επαφή µε την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να µην αλλοιώνει την 
σύνθεση και το αποτέλεσµα του χηµικού δείκτη. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών 
να είναι µεγάλου µεγέθους µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, και η 
µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και 

Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή 
του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγµατος του ρολού 

δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-µεµβράνη) άλλο να ανοίγει 
παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει 

υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του 
υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς 

και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος Sterrad. Να 
κατατεθούν δείγµατα για κάθε προσφερόµενο είδος. Τα ρολά να φέρουν 

σήµανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς 
προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του µηχανήµατος 

ως προς την αποστείρωση. 



38 175528 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150Χ70Μ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να είναι n µια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλµ 
πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χηµικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην 
εσωτερική µπροστινή επιφάνεια του ρολού για άµεσο οπτικό αποτέλεσµα 

(δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να µην 
έρχεται η χηµική ουσία σε επαφή µε τα προς αποστείρωση υλικά και να µην έχει 

επαφή µε την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να µην αλλοιώνει την 
σύνθεση και το αποτέλεσµα του χηµικού δείκτη. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών 
να είναι µεγάλου µεγέθους µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, και η 
µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και 

Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή 
του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγµατος του ρολού 

δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-µεµβράνη) άλλο να ανοίγει 
παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει 

υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του 
υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς 

και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος Sterrad. Να 
κατατεθούν δείγµατα για κάθε προσφερόµενο είδος. Τα ρολά να φέρουν 

σήµανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς 
προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του µηχανήµατος 

ως προς την αποστείρωση. 

39 175529 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 200Χ70Μ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να είναι n µια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλµ 
πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χηµικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην 
εσωτερική µπροστινή επιφάνεια του ρολού για άµεσο οπτικό αποτέλεσµα 

(δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να µην 
έρχεται η χηµική ουσία σε επαφή µε τα προς αποστείρωση υλικά και να µην έχει 

επαφή µε την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να µην αλλοιώνει την 
σύνθεση και το αποτέλεσµα του χηµικού δείκτη. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών 
να είναι µεγάλου µεγέθους µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, και η 
µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και 

Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή 
του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγµατος του ρολού 

δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-µεµβράνη) άλλο να ανοίγει 
παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει 

υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του 
υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς 

και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος Sterrad. Να 
κατατεθούν δείγµατα για κάθε προσφερόµενο είδος. Τα ρολά να φέρουν 

σήµανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς 



προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του µηχανήµατος 
ως προς την αποστείρωση. 

40 175530 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250Χ70Μ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να είναι n µια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλµ 
πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χηµικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην 
εσωτερική µπροστινή επιφάνεια του ρολού για άµεσο οπτικό αποτέλεσµα 

(δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να µην 
έρχεται η χηµική ουσία σε επαφή µε τα προς αποστείρωση υλικά και να µην έχει 

επαφή µε την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να µην αλλοιώνει την 
σύνθεση και το αποτέλεσµα του χηµικού δείκτη. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών 
να είναι µεγάλου µεγέθους µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, και η 
µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και 

Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή 
του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγµατος του ρολού 

δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-µεµβράνη) άλλο να ανοίγει 
παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει 

υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του 
υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς 

και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος Sterrad. Να 
κατατεθούν δείγµατα για κάθε προσφερόµενο είδος. Τα ρολά να φέρουν 

σήµανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς 
προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του µηχανήµατος 

ως προς την αποστείρωση. 



41 175531 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 300Χ70Μ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να είναι n µια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλµ 
πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χηµικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην 
εσωτερική µπροστινή επιφάνεια του ρολού για άµεσο οπτικό αποτέλεσµα 

(δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να µην 
έρχεται η χηµική ουσία σε επαφή µε τα προς αποστείρωση υλικά και να µην έχει 

επαφή µε την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να µην αλλοιώνει την 
σύνθεση και το αποτέλεσµα του χηµικού δείκτη. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών 
να είναι µεγάλου µεγέθους µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, και η 
µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και 

Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή 
του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγµατος του ρολού 

δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-µεµβράνη) άλλο να ανοίγει 
παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει 

υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του 
υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς 

και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος Sterrad. Να 
κατατεθούν δείγµατα για κάθε προσφερόµενο είδος. Τα ρολά να φέρουν 

σήµανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς 
προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του µηχανήµατος 

ως προς την αποστείρωση. 

42 175532 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350Χ70Μ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να είναι n µια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλµ 
πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χηµικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην 
εσωτερική µπροστινή επιφάνεια του ρολού για άµεσο οπτικό αποτέλεσµα 

(δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να µην 
έρχεται η χηµική ουσία σε επαφή µε τα προς αποστείρωση υλικά και να µην έχει 

επαφή µε την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να µην αλλοιώνει την 
σύνθεση και το αποτέλεσµα του χηµικού δείκτη. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών 
να είναι µεγάλου µεγέθους µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, και η 
µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και 

Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή 
του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγµατος του ρολού 

δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-µεµβράνη) άλλο να ανοίγει 
παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει 

υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του 
υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς 

και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος Sterrad. Να 
κατατεθούν δείγµατα για κάθε προσφερόµενο είδος. Τα ρολά να φέρουν 

σήµανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς 



προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του µηχανήµατος 
ως προς την αποστείρωση. 

43 175533 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 500Χ70Μ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να είναι n µια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλµ 
πολυαιθυλένιου-πολυεστέρας. Οι χηµικοί δείκτες tow ρολών να είναι στην 
εσωτερική µπροστινή επιφάνεια του ρολού για άµεσο οπτικό αποτέλεσµα 

(δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να µην 
έρχεται η χηµική ουσία σε επαφή µε τα προς αποστείρωση υλικά και να µην έχει 

επαφή µε την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να µην αλλοιώνει την 
σύνθεση και το αποτέλεσµα του χηµικού δείκτη. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών 
να είναι µεγάλου µεγέθους µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, και η 
µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και 

Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή 
του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγµατος του ρολού 

δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-µεµβράνη) άλλο να ανοίγει 
παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει 

υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του 
υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ηµεροµηνία παραγωγής 
και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς 

και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος Sterrad. Να 
κατατεθούν δείγµατα για κάθε προσφερόµενο είδος. Τα ρολά να φέρουν 

σήµανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς 
προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του µηχανήµατος 

ως προς την αποστείρωση. 



44 175534 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ 
ΜΕ ΠΙΕΤΑ   100Χ50Χ100 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυµερές ειδικών προδιαγραφών. 
Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιµικροβιακό φάσµα. Το πλαστικό φιλµ να είναι 

πολλαπλών στρωµάτων που να δίνει σ΄ αυτό µεγάλη αντοχή και µαλακό άνοιγµα 
χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην µπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σηµεία 

θερµοσυγκόλλησης. Να είναι µε πιέτα 

45 175535 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ 
ΜΕ ΠΙΕΤΑ   150Χ50Χ100 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυµερές ειδικών προδιαγραφών. 
Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιµικροβιακό φάσµα. Το πλαστικό φιλµ να είναι 

πολλαπλών στρωµάτων που να δίνει σ΄ αυτό µεγάλη αντοχή και µαλακό άνοιγµα 
χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην µπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σηµεία 

θερµοσυγκόλλησης. Να είναι µε πιέτα 

46 175536 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ 
ΜΕ ΠΙΕΤΑ   250Χ65Χ100 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυµερές ειδικών προδιαγραφών. 
Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιµικροβιακό φάσµα. Το πλαστικό φιλµ να είναι 

πολλαπλών στρωµάτων που να δίνει σ΄ αυτό µεγάλη αντοχή και µαλακό άνοιγµα 
χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην µπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σηµεία 

θερµοσυγκόλλησης. Να είναι µε πιέτα 

47 175539 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ   100Χ200 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να διατίθενται σε επίπεδη µορφή (χωρίς πιέτα) • Να είναι κατασκευασµένα 
από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλµ και να είναι ανθεκτικοί.  

• Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατµού 
• Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγµα κατά των 
µικροοργανισµών και της σκόνης. Να µην επιµολύνονται τα αποστειρωµένα 

υλικά κατά τη φύλαξη.  
• Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική µπροστινή επιφάνεια 
ώστε να παρέχεται άµεσο οπτικό αποτέλεσµα (δείκτες – εργαλεία) χωρίς να 

χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο.  
• Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού µεγέθους εµφανείς και ευκρινείς 
(πριν και µετά την αποστείρωση), µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, 
και η µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής 

και ευδιάκριτη.  
• Κατά τη διαδικασία του ανοίγµατος (µετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να 

σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να 
αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να 

εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.  
• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχοµένου 

σε ελεγχόµενες συνθήκες αποστείρωσης. 
• Να αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης, 

οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να 
φέρει σήµανση CE. 



48 175540 
ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ   150Χ200 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να διατίθενται σε επίπεδη µορφή (χωρίς πιέτα) • Να είναι κατασκευασµένα 
από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλµ και να είναι ανθεκτικοί.  

• Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατµού 
• Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγµα κατά των 
µικροοργανισµών και της σκόνης. Να µην επιµολύνονται τα αποστειρωµένα 

υλικά κατά τη φύλαξη.  
• Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική µπροστινή επιφάνεια 
ώστε να παρέχεται άµεσο οπτικό αποτέλεσµα (δείκτες – εργαλεία) χωρίς να 

χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο.  
• Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού µεγέθους εµφανείς και ευκρινείς 
(πριν και µετά την αποστείρωση), µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, 
και η µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής 

και ευδιάκριτη.  
• Κατά τη διαδικασία του ανοίγµατος (µετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να 

σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να 
αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να 

εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.  
• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχοµένου 

σε ελεγχόµενες συνθήκες αποστείρωσης. 
• Να αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης, 

οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να 
φέρει σήµανση CE. 



49 214187 

ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 

300Χ200 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να διατίθενται σε επίπεδη µορφή (χωρίς πιέτα) • Να είναι κατασκευασµένα 
από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλµ και να είναι ανθεκτικοί.  

• Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατµού 
• Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγµα κατά των 
µικροοργανισµών και της σκόνης. Να µην επιµολύνονται τα αποστειρωµένα 

υλικά κατά τη φύλαξη.  
• Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική µπροστινή επιφάνεια 
ώστε να παρέχεται άµεσο οπτικό αποτέλεσµα (δείκτες – εργαλεία) χωρίς να 

χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο.  
• Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού µεγέθους εµφανείς και ευκρινείς 
(πριν και µετά την αποστείρωση), µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα, 
και η µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής 

και ευδιάκριτη.  
• Κατά τη διαδικασία του ανοίγµατος (µετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να 

σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να 
αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι) ώστε να 

εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.  
• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχοµένου 

σε ελεγχόµενες συνθήκες αποστείρωσης. 
• Να αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης, 

οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να 
φέρει σήµανση CE. 

50 134730 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
135Χ260 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

51 40147 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
90Χ250 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

52 40150 

ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ230Χ365 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 



53 40152 
ΣΕΝΤΟΝΙ (ΡΟΛΛΟ) ΓΙΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 50CM 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 Ρολλά εξεταστικού κρεβατιού αδιάβροχα 50cm χ 50 µ  

54 175223 ΣΕΤ T.U.R. 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από πεδία 3 στρωµµάτων (non woven - film - non woven). Να 
απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιµο και την τριβή. Το σετ να 
αποτελείται από τουλάχιστον ένα κάλυµµα τραπεζιού και ένα χειρουργικό πεδίο 

κατάλληλο για ουρολογικές επεµβάσεις µε σάκο περισυλλογής υγρών, 
ενσωµατωµένα πτυσσόµενα ποδονάρια, δακτυλοθήκη και οπή υπερηβικής. 

55 175221 ΣΕΤ ΙΣΧΥΟΥ/ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από 3 στρώµατα (non woven – film -non woven). Να απορροφά 
τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιµο και την τριβή. Να διαθέτει ελαστική 

στρογγυλή οπή και απορροφητική αντιµικροβιακή ενίσχυση. Να διαθέτει 
στηρίγµατα σωλήνων αναρρόφησης και καλωδίων διαθερµίας και να είναι 

µεγάλων διαστάσεων. 

56 49110 ΣΕΤ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ 3-LAYER 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από 3 στρώµατα (non woven, film,non woven). Να είναι µεγάλης 
αντοχής και να µη σκίζεται ούτε στεγνό ούτε βρεγµένο. Να είναι µεγάλης 

απορροφητικότητας. Να διαθέτει οπή χειρουργικού πεδίου και σάκκο 
περισυλλογής υγρών µε βαλβίδα εκκένωσης. Να είναι αποστειρωµένο και µ.χ. 

57 71705 
ΣΚΟΡΑΜΙ∆Α ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΧΑΡΤΙΝΗ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 Από ανακυκλωµένο χαρτί κατάλληλο για πολτοποιήση, ανθκτικό και αδιάβροχο 



58 70611 
ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP  

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να διαθέτουν δείκτη αλλαγής χρώµατος όταν εκτίθεται σε συνθήκες 
αποστείρωσης  

• Να φέρουν ένδειξη για αναγραφή έναρξης και λήξης αποστείρωσης, µε 
αρίθµηση του φορτίου κλιβανισµού και όνοµα συσκευαστή.  

• Οι διαστάσεις να είναι περίπου 65x36mm  
• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς 

και να φέρει σήµανση CE. 

59 175239 

ΥΠΟ∆ΕΝ∆ΟΝΟ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΝΑΙΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Υποσένδονο non woven περιναίου αποστειρωµένο, αδιάβροχο µε σακούλα 
συλλογής υγρών για µαιευτικές-γυναικολογικές επεµβάσεις, διαστάσεων 85Χ105 

εκ. περίπου 

60 17436 ΥΠΟΣΕΝ∆ΟΝΑ 60Χ75 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 
Να αποτελείται από 3 στρώµατα (non woven - film - non woven). Να απορροφά 

τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιµο και την τριβή. 

61 40036 ΥΠΟΣΕΝ∆ΟΝΑ 60Χ90 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 
Να αποτελείται από 3 στρώµατα (non woven - film - non woven). Να απορροφά 

τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιµο και την τριβή. 

62 71047 
ΦΑΚΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 130Χ330 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Έτοιµες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο µε στρογγυλό 
κλείσιµο και αυτοσυγκολλούµενες από το άλλο άκρο, µε έτοιµη προδίπλωση. Με 

δείκτες ατµού. Να είναι σύµφωνες µε τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

63 70618 

ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

AESCULAP 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να είναι κατασκευασµένα από χαρτί υγροαπωθητικό για παρεµπόδιση 
µικροοργανισµών  

• Να έχουν διάµετρο 190mm περίπου. 
• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχοµένου 

σε ελεγχόµενες συνθήκες αποστείρωσης. 
• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς 

και να φέρει σήµανση CE. 

64 70617 

ΦΙΛΤΡΑΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να είναι κατασκευασµένα από χαρτί υγροαπωθητικό για παρεµπόδιση 
µικροοργανισµών  

• Να έχουν διαστάσεις περίπου 230x230 mm. 
• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχοµένου 

σε ελεγχόµενες συνθήκες αποστείρωσης. 
• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς 

και να φέρει σήµανση CE. 



65 232259 
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (NON 

WOVEN) 120X120 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να είναι από µη υφασµένο υλικό (non woven ) που να διπλώνεται εύκολα, µε 
χαµηλή µνήµη επαναφοράς. 

• Να είναι µεγάλης αντοχής, υποαλλεργικό, µη τοξικό και να αντέχει στις υψηλές 
θερµοκρασίες και πιέσεις του κλιβάνου ατµού. 

• Να έχει υψηλό βαθµό υγροαπωθητικότητας και αντίστασης στις αλκοόλες και 
στο νερό. 

• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχοµένου 
σε ελεγχόµενες συνθήκες αποστείρωσης. 

• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς 

και να φέρει σήµανση CE. 

66 70621 
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ. 100X100 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ 
ΚΑΙ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΗΣ 
ΥΦΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΑ ΤΥΛΙΓΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ 

ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ∆ΙΟ∆Ο ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. 

68 234023 
ΧΑΡΤΙΝΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΧ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Υψηλής ποιότητας χάρτινα επιστόµια παιδιατρικά, συσκευασµένα σε ατοµική 
διαφανή συσκευασία. Κατασκευάσµένα από ειδικό χαρτόνι (kraft), ουδέτερο, 

ασφαλές και µη τοξικό. Κατάλληλα για χρήση µε τα περισσότερα µοντέλα 
σπυροµέτρων. 



69 72416 
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ 

ΠΑΚΕΤΑ 5 ΚΙΛΩΝ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

1. Μορφή: Ο χαρτοβάµβακας θα είναι λευκός µε απαλή υφή, κατάλληλος για 
νοσοκοµειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάµβακα θα πρέπει να είναι 

οµοιόµορφα, χωρίς τοπικά αραιώµατα και σχισίµατα. 
2. ΒάροςΤο βάρος του χαρτοβάµβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραµµάρια 

ανά τετραγωνικό µέτρο (18gr/m2) µε ανοχή ± 5% (ISO536) 
3. Σύσταση Από χηµικό πολτό 100% (ISO9184) 

4. Αντοχή σε εφελκυσµόΚατά την έννοια του µήκους 150 γραµµάρια κατ’ 
ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστώνΚατά την έννοια του πλάτους 
70γραµµάρια κατ’ ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (ISO1924) 

5. ΑπορροφητικότηταΠροσδιοριζόµενη κατά TAPPI-T432 οm-82, η 
απορροφητικότητα µίας σταγόνας νερού όγκου 0,01 ml, να έχει µέγιστο χρόνο 

απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max:25sec) 
6. Τέφρα Μέγιστη τιµή ένα τοις εκατό (max:1%) (ISO2144) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ο χαρτοβάµβακας θα παραδίδεται: Σε φύλλα διαστάσεων 60Χ40 εκατοστά (cm), 
τοποθετηµένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5 kg) το κάθε πακέτο.Τα πακέτα θα 

είναι συσκευασµένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία,η οποία θα 
προστατεύεται από τις καταπονήσεις από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο. 

Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους 
συµµετέχοντες.Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο 

και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να 
αντέχουν στη µεταφορά.Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία θα 

αναγράφονται τα εξής: 
1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυµία, τόπος) 

2. Το είδος του περιεχοµένου και τη σύσταση (χηµικός πολτός 100%) 
3. Οι διαστάσεις των φύλλων 

4. Το βάρος (καθαρό) 
5. Ο αριθµός της σύµβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ µε ανεξίτηλη κόκκινη 

µελάνη 

70 175243 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75 Χ 90 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από 2 στρώµατα (non woven - film) ή από 3 στρώµατα (non 
woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο 

σκίσιµο και την τριβή. 

71 72238 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ  

60*40 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

- 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.- Να 
αναγράφεται ηµεροµηνία αποστείρωσης.- Να είναι ακτινοδιαπερατά.- Να έχουν 
αντιθαµβωτική συµπεριφορά.- Να φέρουν CE.- Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια 

σε διαστάσεις: 40X60cm περίπου 

72 19106 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ 

50Χ60 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από 2 στρώµατα (non woven - film) ή από 3 στρώµατα (non 
woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο 

σκίσιµο και την τριβή. 



73 175216 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ 

75Χ90 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από 2 στρώµατα (non woven - film) ή από 3 στρώµατα (non 
woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο 

σκίσιµο και την τριβή. 

74 175241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

165 Χ 105 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 #∆/Υ 

75 175237 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΣ 

ΟΠΗ 45 Χ 75 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να αποτελείται από 2 στρώµατα (non woven - film) ή από 3 στρώµατα (non 
woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο 

σκίσιµο και την τριβή. 

76 136642 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 

150Χ175  

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

Να είναι 3 στρωµάτων (non-woven, film, non-woven). Το επιφανειακό στρωµα 
να είναι κατασκευασµένο από αρίστης ποιότητας υλικό non- woven ώστε να έχει 

συµπεριφορά υφάσµατος και δυνατότητα µεγάλης απορρόφησης υγρών. Το 
µεσαίο στρώµα να είναι κατασκευασµένο από film ώστε να αποτελεί φράγµα 

κατά των υγρών και των µικροβίων. Με κυµατοειδή κατασκευή που να 
επιτρεέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να είναι υψηλής αντοχής. Να έχει 

χρώµα ξεκούραστο και φιλικό για την όραση. Να φέρουν στην άκρη τους 
δακτυλοδείκτη ώστε να ακολουθείται η άσηπτος τεχνική. Σε ατοµική συσκυεασία 

µιας χρήσης. Να ξεδιπλώνονται µε άσηπτη τεχνική µε τη βοήθεια σχηµάτων ή 
βελών. Να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στο σκίσιµο. Να έχει διάσταση περίπου 

150*150εκ. 

77 175232 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 100 

Χ 150 Μ.Χ. 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 
Να αποτελείται από 3 στρώµατα (non woven - film -non woven). Να απορροφά 

τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιµο και την τριβή. 

78 175618 

ΧΗΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤ. 
ΚΛΙΒΑΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΤΑΙΝΊΑ  

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Να είναι συµβατοί µε τον κλίβανο πλάσµατος.  
• Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες 
όπως: βασικές παραµέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναµενόµενη 

αλλαγή µετά την έκθεση στο µέσο αποστείρωσης, ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, 

κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήµανση CE.  
• Να περιέχουν χρωµατική χηµική ουσία µη τοξική που θα λαµβάνει υπόψιν όλες 

τις παραµέτρους του κλιβάνου. 



79 175619 

ΧΗΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤ. 
ΚΛΙΒΑΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΤΑΙΝΊΑ ΡΟΛΌ 

Νοσοκοµειακά είδη 
από χαρτί 

33198000-4 

• Η χαρτοταινία να φέρει κόλλα η οποία να ασφαλίζει σταθερά τα πακέτα και να 
αφαιρείται εύκολα και οµοιόµορφα και να µην αφήνει υπολείµµατα.   

• Να είναι κατάλληλες για χρήση σε κλίβανο πλάσµατος.  
• Να αναφέρεται επί του εσωτερικού κοίλου της ταινίας η ηµεροµηνία λήξης του 

προϊόντος  
• Να φέρει ένδειξη αποστείρωσης για (χρωµατικής αλλαγής) κλίβανο πλάσµατος.  

• Να έχει φάρδος περίπου 2 cm.  
• Να αναφέρεται το µήκος του ρολού 

• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς 

και να φέρει σήµανση CE. 

 


