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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ
Δπίζεκα θνιιεηηθό πδξνθνινεηδέο από πδξνελεξγό
άξγπξν, εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε 10Υ10 +- 2εθ
Δπηζέκαηα απηνθόιιεηα απνζηεηξσκέλα πδξνθνιινεηδή κε
πιέγκα πνιπεζηέξα δηάθαλν 15Υ20
Δπηζέκαηα από αιγεληθό αζβέζηην θαη θπηηαξίλε θαη
άξγπξν κε θνιιεηηθά, απνζηεηξσκέλν, θνξδόλη 3Υ30-45 εθ.
Δπηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθήο απνξξόθεζεο, κε
απνξξνθεηηθό ζηξώκα πνπ δηνρεηεύεη ην εμίδξσκα ζε όιε
ηελ επηθάλεηα γηα άκεζε εμάηκηζε θαη λα ζπγθξαηεί ην
επηπιένλ ζε κνξθή gel. Να έρεη ζηξώκα επαθήο θαη λα
ξπζκίδεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ εμηδξώκαηνο. Με πεξηκεηξηθό
θνιιεηηθό από ππναιιέξγηθό πιηθό. ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΑ
ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ 15Υ20
Δπηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθήο απνξξόθεζεο, κε
απνξξνθεηηθό ζηξώκα από ίλεο πνιπκεξνύο θαη θπηαξίλεο
πνπ κεηαηξέπεη ην εμίδξσκα ζε gel θαη ην ζπγθξαηεί θαη ζε
πίεζε. Να έρεη ζηξώκα επαθήο πνπ λα απνηξέπεη ηελ
δεκηνπξγία gel ζηελ επηθάλεηα ηνπ έιθνπο. Από κηθξό έσο
κεγάιν εμίδξσκα . Με πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό από
ππναιιεξγηθό πιηθό. ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΑ ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ
15Υ15
Δπηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθήο απνξξόθεζεο, κε
απνξξνθεηηθό ζηξώκα πνπ δηνρεηεύεη ην εμίδξσκα ζε όιε
ηελ επηθάλεηα γηα άκεζε εμάηκηζε θαη λα ζπγθξαηεί ην
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επηπιένλ ζε κ9νξθή gel. Να έρεη ζηξώκα επαθήο θαη λα
ξπζκίδεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ εμηδξώκαηνο. Με πεξηκεηξηθό
θνιιεηηθό από ππναιιέξγηθό πιηθό. ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΑ
ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ 10Υ20
Δπηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθήο απνξξόθεζεο, κε
απνξξνθεηηθό ζηξώκα από ίλεο πνιπκεξνύο θαη θπηαξίλεο
πνπ κεηαηξέπεη ην εμίδξσκα ζε gel θαη ην ζπγθξαηεί θαη ζε
πίεζε. Να έρεη ζηξώκα επαθήο πνπ λα απνηξέπεη ηελ
δεκηνπξγία gel ζηελ επηθάλεηα ηνπ έιθνπο. . Από κηθξό έσο
κεγάιν εμίδξσκα . Με πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό από
ππναιιεξγηθό πιηθό. ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΑ ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ
20Υ20
Δπηζέκαηα ιηπνθνιινεηδώλ, κε θνιιεηηθώλ, ζε κνξθή
πιέγκαηνο ,εκπνηηζκέλα κε γέιε παξαθίλεο θαη
απνξξνθεηηθή ζθόλε, θαηάιιεια γηα ηξαύκαηα θάζε
βαζκνύ εμηδξώκαηνο, εγθαύκαηα, κνζρεύκαηα, θιεβηθά
έιθε θαη έιθε θαηαθιίζεσλ, δηάζηαζεο 10Υ10 εθ. γηα
ρξήζε ζην Αγγεηνρεηξνπξγηθό ηκήκα θαη ζην ρεηξνπξγείν
Αθξώδε επηζέκαηα δηαξθνύο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνύ
αξγύξνπ(ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε) από πνιπκεξέο πςειήο
απνξξνθεηηθόηεηαο κε εμσηεξηθή επηθάιπςε, κε θνιιεηηθό
10Υ10 +- 2εθ
Αθξώδε επηζέκαηα δηαξθνύο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνύ
αξγύξνπ(ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε) από πνιπκεξέο πςειήο
απνξξνθεηηθόηεηαο κε εμσηεξηθή επηθάιπςε, κε θνιιεηηθό
15Υ15
Αθξώδε επηζέκαηα ζηαδηαθήο απειεύζεξσζεο,
πδξνελεξγνύ αξγύξνπ νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλν
αθξώδεο(ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε) από πνιπκεξέο πςειήο
απνξξνθεηηθόηεηαο, ην αθξώδεο ηκήκα ηνπ επηζέκαηνο
θαηά ηελ απνξξόθεζε ηνπ εμηδξώκαηνο, λα εθηείλεηαη έηζη
ώζηε λα είλαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηα ηνηρώκαηα
ηνπ έιθνπο, ρσξίο ηελ παξεκβνιή άιισλ ζηξσκάησλ, κε
εμσηεξηθή επηθάιπςε πνιπνπξεζάλεο θαη πεξηκεηξηθά
θνιιεηηθό από θπζηθό ππναιιεξγηθό πιηθό θνιιεηηθό
12,5Υ12,5
Αθξώδε επηζέκαηα ζηαδηαθήο απειεύζεξσζεο,
πδξνελεξγνύ αξγύξνπ νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλν
αθξώδεο(ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε) από πνιπκεξέο πςειήο
απνξξνθεηηθόηεηαο κε εμσηεξηθή επηθάιπςε
πνιπνπξεζάλεο ,ην αθξώδεο ηκήκα ηνπ επηζέκαηνο θαηά
ηελ απνξξόθεζε ηνπ εμηδξώκαηνο, λα εθηείλεηαη έηζη ώζηε
λα είλαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ
έιθνπο, ρσξίο ηελ παξεκβνιή άιισλ ζηξσκάησλ έηζη ώζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ εμηδξώκαηνο
θαη πεξηκεηξηθά θνιιεηηθό από θπζηθό ππναιιεξγηθό πιηθό
θνιιεηηθό 18Υ18
Αθξώδε επηζέκαηα ζηαδηαθήο απειεύζεξσζεο,
πδξνελεξγνύ αξγύξνπ νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλν
αθξώδεο(ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε) από πνιπκεξέο πςειήο
απνξξνθεηηθόηεηαο κε εμσηεξηθή επηθάιπςε
πνιπνπξεζάλεο, ην αθξώδεο ηκήκα ηνπ επηζέκαηνο θαηά
ηελ απνξξόθεζε ηνπ εμηδξώκαηνο, λα εθηείλεηαη έηζη ώζηε
λα είλαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ
έιθνπο, ρσξίο ηελ παξεκβνιή άιισλ ζηξσκάησλ έηζη ώζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ εμηδξώκαηνο
θαη πεξηκεηξηθά θνιιεηηθό από θπζηθό ππναιιεξγηθό πιηθό
θνιιεηηθό 23Υ23 Δηδηθό ζρήκα θόθθπγα
Απνζηεηξσκέλα αθξώδε επηζέκαηα από πνιπκεξέο πςειήο
απνξξνθεηηθόηεηαο κε πξνζζήθε πδξνελεξγήο
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ηκπνππξνθαίλεο γηα έιθε κε πόλν κε θνιιεηηθό 15Υ15
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Παξαθηλνύρα επηζέκαηα κε άξγπξν γηα αληηκεηώπηζε
κνιπζκαηηθώλ ηξαπκάησλ θαη εγθαπκάησλ, απνζηεηξσκέλα
15Υ15
Τδξνθαζαξηζηηθά ππεξαπνξξνθεηηθά επηζέκαηα από
πνιπαθξπιηθέο ίλεο Δκπνηηζκέλα κε βαδειίλε, κε κόξηα
πδξνθνιινεηδνύο. Με αηκνζηαηηθέο ηδηόηεηεο, θαιή ζπλνρή
θαη εληαία αθαίξεζε. Γηα θαζαξηζκό ειθώλ κε πγξή
λέθξσζε 10ρ10εθ.+- 1εθ.
Τδξνθαζαξηζηηθά ππεξαπνξξνθεηηθά επηζέκαηα από
πνιπαθξπιηθέο ίλεο Δκπνηηζκέλα κε βαδειίλε, κε κόξηα
πδξνθνιινεηδνύο. Με αηκνζηαηηθέο ηδηόηεηεο, θαιή ζπλνρή
θαη εληαία αθαίξεζε. Γηα θαζαξηζκό ειθώλ κε πγξή
λέθξσζε.5ρ40εθ+-1εθ θνξδόλη κε ζηπιεό εηζαγσγήο
Βάζεηο θνινζηνκίαο δηαθαλείο, πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε
ηνπο ζάθνπο(θσδ.Ννζνθνκείνπ 301127) επίπεδεο,
εύθακπηεο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ρσξίο ράξηηλν
απηνθόιιεην κε ππνδνρείο δώλεο δηαζηάζεηο 60mm
άθνη εηιενζηνκίαο , αδηαθαλείο κε καιαθό θάιπκκα θαη
από ηηο δύν πιεπξέο κε θίιηξν θαηαθξάηεζεο νζκώλ
πξνζηαηεπόκελν από εζσηεξηθό δηπιό ζάιακν
Βάζεηο εηιενζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηνπο
ζάθνπο(θσδ. Ννζνθ. 311453) κε ελίζρπζε θνιιεηηθό, κε
πιαζηηθή θιάληδα πξνζαξκνγήο. Ο ζάθνο λα θνιιάεη ζηελ
βάζε . Έσο 70 mm
άθνη νπξεηεξνζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο
αληίζηνηρεο βάζεηο κε αληηηδξσηηθό θαη ππναιιεξγηθό
θάιπκκα, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, έμνδν γηα εύθνιν
άδεηαζκα ησλ νύξσλ, αζθαιέο ζύζηεκα θνπκπώκαηνο
πνπ λα κελ πηέδεη ηελ θνηιηά ηνπ αζζελνύο ρσξίο θαλάιηα
θαηαλνκήο ησλ νύξσλ δηαζηάζεηο 60mm
άθνη νπξεηεξνζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο
αληίζηνηρεο βάζεηο κε αληηηδξσηηθό θαη ππναιιεξγηθό
θάιπκκα, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, έμνδν γηα εύθνιν
άδεηαζκα ησλ νύξσλ, αζθαιέο ζύζηεκα θνπκπώκαηνο
πνπ λα κελ πηέδεη ηελ θνηιηά ηνπ αζζελνύο κε θαλάιηα
θαηαλνκήο ησλ νύξσλ δηαζηάζεηο 60mm
Βάζεηο νπξεηεξνζηνκίαο δηαθαλείο, πνπ λα ζπλδπάδνληαη
κε ηνπο ζάθνπο (θσδ. Ννζνθνκείνπ 301125 θαη 311454)
θνπκπσηέο, ρσξίο απηνθόιιεην κε ππνδνρείο δώλεο, κε
θνιιεηηθό δηαζηάζεηο 60mm
άθνη θνινζηνκίαο κε ελζσκαησκέλε βάζε, κε θνιιεηηθή
επηθάλεηα δύν πιηθώλ κε ζπεηξνεηδή δηάηαμε, εύθακπηε
ρσξίο ράξηηλν απηνθόιιεην. Να δηαζέηνπλ αληηηδξσηηθό
θάιπκκα θαη θίιηξν αεξίσλ , άλνηγκα 80 mm +- 10 mm
άθνη θνινζηνκίαο κε ελζσκαησκέλε βάζε, κε θνιιεηηθή
επηθάλεηα δύν πιηθώλ κε ζπεηξνεηδή δηάηαμε, ζρήκα,
εύθακπηε ρσξίο ράξηηλν απηνθόιιεην. Να δηαζέηνπλ
αληηηδξσηηθό θάιπκκα θαη θίιηξν αεξίσλ , άλνηγκα έσο 60
mm +- 10mm
άθνη νπξεηεξνζηνκίαο κε ελζσκαησκέλε , κε αληηηδξσηηθό
θαη ππναιιεξγηθό θάιπκκα, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, έμνδν
γηα εύθνιν άδεηαζκα ησλ νύξσλ κε θαλάιηα θαηαλνκήο ησλ
νύξσλ
άθνη κεηεγρεηξεηηθήο ρξήζεο κε παξάζπξν επηζεώξεζεο
ζηνκίνπ. Κνιιεηηθό κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο νπξνζπιέθηε
θαη δπλαηόηεηα θνπήο 10-110mm +- 10%
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θνιιεηηθή επηθάλεηα γηα εθαξκνγή ζε δύζθνιεο αλαηνκηθά
ζηνκίεο, κε δπλαηόηεηα αληηζηξνθήο ηνπ θνιιεηηθνύ πιηθνύ
γηα ρξήζε ζε θήιεο. Με θίιηξν πξνζηαηεπόκελν από
ζύζηεκα δηπινύ ζαιάκνπ, Με ελζσκαησκέλεο ππνδνρέο
γηα εθαξκνγή δσλώλ. Πξνο θνπή έσο 43mm
Δπνπισηηθό ζπξέη απνξξνθήζηκνπ, κε αηκνζηαηηθέο
ηδηόηεηεο, 100% ηππείνπ θνιιαγόλνπ 75 ml
Τδξνζηαηηθή πάζηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεξκαηηθώλ
πξνβιεκάησλ ζηηο ζηνκίεο ζε κνξθή πιαζηειίλεο 60
γξακκάξηα πεξίπνπ
Γηάιπκα έθπιπζεο ηξαπκάησλ θαη ειθώλ κε πνιπεμαλίδε
θαη βεηατλε .Καηάιιειν γηα θαζαξηζκό,πιύζε θαη
ελπδάησζε ηξαπκάησλ θαη ρξόλησλ ειθώλ ηνπ δέξκαηνο θαη
γηα ηελ πξόιεςε ηνπ βηνθίικ. Σν δηάιπκα ζα πξέπεη λα
κεηώλεη ην ρξόλν επνύισζεο, λα αθεξεί ην βηνθίικ θαη
πξνιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ, λα κεηώλεη ηνλ πόλν θαη ηηο
αιιαγέο επηζεκάησλ θαη λα είλαη ζπκβαηό κε ηα επξέσο
ρξεζηκνπνηνύκελα επηζέκαηα.
Τδξό - Σδέι γηα ηελ απνκάθξπλζε λεθξώζεσλ κε >80%
λεξό, αιγεληθό αζβέζηην & θπηηαξίλε ζε ζπζθεπαζία 12gr,
έσο 16 gr.
Δπνπισηηθή θαη αληη-κηθξνβηαθή θξέκα ηνπηθήο ρνξήγεζεο
κε ζπλδπαζκό παινπξνληθνύ νμένο θαη αξγπξνύρνπ
ζνπιθαδηαδίλεο πνπ πξνζθέξεη αληηκηθξνβηαθή πξνζηαζία
ζε αλνηρηά ηξαύκαηα, εληζρύνληαο ηαπηόρξνλα ηε
δηαδηθαζία επνύισζεο ηνπο.

ΣΔΜ
ΣΔΜ

50
ΣΔΜ

50
ΣΔΜ
120
ΣΔΜ

Οη προζθορές ζα πρέπεη λα είλαη ελαρκοληζκέλες κε ηο Παραηερεηήρηο Σηκώλ. ε
περίπηωζε ποσ δελ αληηζηοητίδεηαη κε ηο Π/Σ ασηό ζα αλαθέρεηαη ζηελ προζθορά.
Οη προζθορές ζα σποβάιιοληαη ζηα e-mail: ekalampaliki@elpis.gr. - promithion@elpis.gr.
Οη προζθορές ζα θαηαηεζούλ εληός πέληε (5) εκερώλ από ηελ αλάρηεζε ηες παρούζας ζηο
ΚΗΜΓΗ.

Κοηλοποίεζε

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Γραθείο Προκεζεηώλ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΥΑΛΒΑΣΙΩΣΗ
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