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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

       Σχετικά με τη Διακήρυξη του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας 
Επιδεσμικού Υλικού (ΠΡΟΧ. 11/2020) του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, 
ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ότι εκ παραδρομής 
παραλείφθηκε το Παράρτημα ΙΙ των τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο και 
παραθέτουμε:

                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ    
                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 10 cm x 2 m περίπου
2 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 12 cm x 2 m περίπου
3 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 15 cm x 2 m περίπου
4 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 20 cm x 2 m περίπου
5 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 8 cm περίπου
6 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΚ ΜΑΓΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 CM ΠΕΡΙΠΟΥ (ΣΕ ΡΟΛΟ)
7 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΚ ΜΑΓΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ (ΣΕ ΡΟΛΟ)
8 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΚ ΜΑΓΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12,5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ (ΣΕ ΡΟΛΟ)
9 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5CM περίπου



10 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 7CM περίπου
11 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CM περίπου
12 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12CM περίπου
13 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CM περίπου
14 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20CM περίπου
15 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 0
16 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 1
17 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 2
18 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 3
19 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 4
20 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 5
21 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 6
22 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 7
23 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 8
24 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 9
25 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 10
26 Επίδεσμοι βάμβακος 10 cm περίπου τύπου ORTHOBAN από βαμβάκι ή συνθετικό
27 Επίδεσμοι βάμβακος 15 cm περίπου τύπου ORTHOBAN από βαμβάκι ή συνθετικό
28 Επίδεσμοι βάμβακος 6 cm περίπου τύπου ORTHOBAN από βαμβάκι ή συνθετικό

29 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 20CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ORTHOBAN ΑΠΌ ΒΑΜΒΑΚΙ Ή 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

30

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ: ΦΛΕΒΟΣ , ΜΕΓΕΘΟΣ 6Χ7 CM ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΕΘΟΥΡΑΝΗ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΣΤΕΡΕΩΣΗ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ, 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΚΑΙΒΑΚΤΗΡΙΑ

31

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ: ΦΛΕΒΟΣ , ΜΕΓΕΘΟΣ 10Χ12 CM ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΕΘΟΥΡΑΝΗ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΣΤΕΡΕΩΣΗ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ, 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΚΑΙΒΑΚΤΗΡΙΑ

32
Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα διαρκούς και ελεγχόμενης απελευθέρωσης 

ιμπουπροφαίνης, ομοιογενώς κατανεμημένης σε όλη τη δομή του αφρώδους, με αναλγητική 
δράση. Μη κολλητικά. Να ενδείκνυνται για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.

32Α 10x10 +- 2εκ Σχήμα Τετράγωνο
32Β 15x15 +- 2εκ Σχήμα Τετράγωνο
32Γ 20x20 +- 2εκ Σχήμα Τετράγωνο

33 Επιθέματα αποστειρωμένα αλγηνικά με άργυρο και κυτταρίνη, για αντιμικροβιακή προστασία. 
Μη κολλητικά σε σχήμα κορδονιού. 30 έως 45cm +- 5εκ

34

Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή - αφρώδη, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενώς 
κατανεμημένο σε όλη τη δομή του αφρώδους για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην 

επιφάνεια του έλκους και εντός του επιθέματος κατά την απορρόφηση. Χωρίς τοπικό 
αντιβιοτικό. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης. 
Να ενδείκνυνται για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 11,5x11,5 +- 1εκ Σχήμα 

Τετράγωνο

35

Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή - αφρώδη, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενώς 
κατανεμημένο σε όλη τη δομή του αφρώδους για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην 

επιφάνεια του έλκους και εντός του επιθέματος κατά την απορρόφηση. Χωρίς τοπικό 
αντιβιοτικό. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης. 
Να ενδείκνυνται για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 17,5x17,5 +- 1εκ Σχήμα 

Τετράγωνο



36

Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή - αφρώδη, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενώς 
κατανεμημένο σε όλη τη δομή του αφρώδους για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην 

επιφάνεια του έλκους και εντός του επιθέματος κατά την απορρόφηση. Χωρίς τοπικό 
αντιβιοτικό. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης. 
Να ενδείκνυνται για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 18,5x19,5 +- 1εκ Σχήμα 

Πτέρνας

37

Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα υδροτριχοειδικής απορρόφησης από 
ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και το συγκρατεί ακόμη 
και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. 

Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια 
από φυσικό υλικό. 10x10 +- 1εκ Σχήμα Τετράγωνο

38

Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα υδροτριχοειδικής απορρόφησης από 
ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και το συγκρατεί ακόμη 
και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. 

Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια 
από φυσικό υλικό. 15x15 +- 1εκ Σχήμα Τετράγωνο

39

Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα υδροτριχοειδικής απορρόφησης από 
ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και το συγκρατεί ακόμη 
και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. 

Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια 
από φυσικό υλικό. 20x20 +- 1εκ Σχήμα Τετράγωνο

40

Επιθέματα αποστειρωμένα, υδροκολλοειδή με κυτταρίνη και αλγηνικό ασβέστιο. Να φέρουν 
εξωτερικά αδιάβροχη μεμβράνη ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή  εξιδρώματος στο 

περιβάλλον. Κολλητικό με λειασμένες άκρες. Για έλκη χαμηλού έως μεσαίου εξιδρώματος. 
7,5x9,5 +- 1εκ Σχήμα Πεταλούδας

41

Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα απο πολυακρυλικές ίνες οι οποίες 
υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, 
η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα 

οποία προάγουν την επούλωση. Με αιμοστατικές ιδιότητες. 10χ10εκ.+- 1εκ. 

42

Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα απο πολυακρυλικές ίνες οι οποίες 
υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, 
η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα 

οποία προάγουν την επούλωση. Με αιμοστατικές ιδιότητες. 15χ20εκ.+- 1εκ. 

43

Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα απο πολυακρυλικές ίνες οι οποίες 
υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, 
η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα 
οποία προάγουν την επούλωση. Με αιμοστατικές ιδιότητες. 5χ40εκ+-1εκ κορδονι με στυλεό 

εισαγωγής

44 LEUKOSTRIP 12 X 100 ΠΕΡΙΠΟΥ

45
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΑΠΌ ΥΛΙΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10CM-1M 

(ΠΕΡΙΠΟΥ) (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ)

46 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (3x75 mm περίπου)

47 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (6x75 mm περίπου)

48 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (12x100 mm περίπου)

49

Αφρώδες επίθεμα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης, και απορροφητικό 
στρώμα πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια 

υδροκολλοειδούς για να διασφαλίζεται η αύξηση των ινοβλαστών και να προάγεται η 
επούλωση και μόρια βαζελίνης ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Μη 

κολλητικό: 11x11εκ. +- 2εκ. 



50

Αφρώδες επίθεμα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης, και απορροφητικό 
στρώμα πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια 

υδροκολλοειδούς για να διασφαλίζεται η αύξηση των ινοβλαστών και να προάγεται η 
επούλωση και μόρια βαζελίνης ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Με 

περιμετρικό κολλητικό: 12x12εκ. +- 1εκ. 

51

Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο 
πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να 

υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η 
αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Mε αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου 

στο πλέγμα, χωρίς σουλφαδιαζίνη. Για μολυσμένα έλκη από μέτριες έως υψηλές εκκρίσεις.Mη 
κολλητικά : 15x15εκ. +- 1εκ.

52
Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση 

μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών ομοιόμορφα κατανεμημένων 
απορροφητικών στρωμάτων. 18εκ x 18εκ +-1εκ για κόκκυγα

53

Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή - αφρώδη, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενώς 
κατανεμημένο σε όλη τη δομή του αφρώδους για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην 

επιφάνεια του έλκους και εντός του επιθέματος κατά την απορρόφηση. Χωρίς τοπικό 
αντιβιοτικό. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης. 

Να ενδείκνυνται για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 22x22 +- 1εκ Σχήμα 
Κόκκυγα

54
Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνεια, εκτατό, 

με περιθώριο, τριών απορροφητικών στρωμάτων, αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές στο 
απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό όταν απαιτείται. 16εκ x 20εκ +-1εκ οβάλ

55

Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο 
πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να 

υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η 
αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Mε αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου 

στο πλέγμα, χωρίς σουλφαδιαζίνη. Για μολυσμένα έλκη από μέτριες έως υψηλές εκκρίσεις.Mη 
κολλητικά : 15x20εκ. +- 1εκ.

56

Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο  με δυνατότητα μεγάλης συγκράτησης του 
εξιδρώματος υπο συνθήκες πίεσης, με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες 
στρώμα. Το στρώμα σιλικόνης να είναι διάτρητο με οπές διαμέτρου >1,7mm, για άμεση 

απορρόφηση, να είναι ενιαίο καλύπτοντας το αφρώδες στρώμα και την κολλητική επιφάνεια. 
Να λαμβάνει ακριβώς το σχήμα του πυθμένα του έλκους σε βάθος και έκταση και να είναι 
κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό ποσοστό εξιδρώματος. 16,5x17,5 +- 1εκ Σχήμα 

Τετράγωνο

57 Επίθεμα τραχειοστομίας από πολυουρεθάνη υδρόφιλη μεμβράνη, ειδική για την συγκράτηση 
υγρών, να είναι απολυμαντικές και υδατικές και να μην διαλύονται (ΜΕΘ) διαστ. 10Χ10 cm

58 Επίθεμα φτερνών μη κολλητικά από πολυουρεθάνη, μ.Χ. αποστειρωμένα για την πρόληψη 
κατακλίσεων (ΜΕΘ)

59
Επίθεμα διαφανές από πολυουρεθάνη, ανθεκτική, διαπερατή από υδρατμούς του δέρματος 

και το O2 με υποαλλεργική κόλλα, μη διαπερατή από βακτήρια και υγρά. Αποστειρωμένο, μίας 
χρήσεως 9-10 cm x 12 cm περίπου (ΜΕΘ)

60 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
61 ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ
62 ΓΑΖΑ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ (ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ) 10CM *10CM
63 ΓΑΖΑ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ (ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ) 10CM *30CM
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• Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml με αποσπώμενο σάκκο συλλογής 
εκκρίσεων από το κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο 

φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής.    Να περιλαμβάνει σετ επιδέσμων ή σπόγγων, τα οποία να 
καλύπτουν τραύματα διαφόρων διαστάσεων. Να υπάρχει η δυνατότητα το set επιδέσμων ή 
σπόγγων να μπορεί να τοποθετηθεί σε άμεση επαφή με τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα. Η αντλία 

αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των ανωτέρω συμβατών 
αναλώσιμων σετ.

Επίσης η αντλία να είναι φορητή και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: • συνεχή και διαλειπόμενη 
λειτουργία αρνητικής πίεσης

• προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-180mmHg με συνεχή ένδειξη της πίεσης 
λειτουργίας

• προσαρμογή διαλείπουσας λειτουργίας σε διάστημα 0,4-10 min
• δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών 

• δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών)
• οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

                                                                                               

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητική
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ.Ν. Μεσσηνίας
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