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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
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«ΑΓΙΟ   ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ» 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΠΟ 22-10-2021 ΕΩ 29-10-2021 

 

 

1.ΛΑΔΙ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΚΑΣΑΚΛΙΕΩΝ 
Λάδι από υπεροξυγονωμζνα φυςικά λιπαρά οξζα, χωρίσ φυτικά πρόςκετα, με τοκοφερόλθ 
και περιεκτικότθτα τουλάχιςτον 60% λινολεικό οξφ, ϊςτε να υπεροξυγονϊνει τθν περιοχι, 
να αναςτζλλει τθν οξείδωςθ των κυττάρων και να βελτιϊνει τθν ςυνεκτικότθτα του 
δζρματοσ μειϊνοντασ τθν πικανότθτα δθμιουργίασ δερματικισ βλάβθσ λόγω πίεςθσ ι 
ελλιποφσ αιμάτωςθσ. Για περιποίθςθ περιμετρικά του ζλκουσ, ι για πρόλθψθ ςε ςθμεία 
πίεςθσ με κίνδυνο δθμιουργίασ ζλκουσ πίεςθσ. Συςκευαςια 15 εωσ 25ml.  
 

2.ΤΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ 

Υδροκακαριςτικά υπεραπορροφθτικά επικζματα απο πολυακρυλικζσ ίνεσ οι οποίεσ 
υδρολφουν, απορροφοφν και δεςμεφουν τισ θμίρευςτεσ νεκρϊςεισ. Εμποτιςμζνα με 
βαηελίνθ, θ οποία κακιςτά τθν αφαίρεςθ του επικζματοσ ατραυματικι και με μόρια 
υδροκολλοειδοφσ τα οποία προάγουν τθν εποφλωςθ. Να κακαρίηει και να δεςμεφει τθν 
υγρι νζκρωςθ και να προάγει τθν διαδικαςία εποφλωςθσ. Με αιμοςτατικζσ ιδιότθτεσ, καλι 
ςυνοχι και ενιαία αφαίρεςθ. Για κακαριςμό ελκϊν με υγρι νζκρωςθ.Μθκολλθτικά, 
Διαςτάςεισ:  

10χ10εκ.+- 1εκ. τεμ:5 
15χ20εκ.+- 1εκ.  τεμ:5 
5χ40εκ+-1εκ κορδόνι με ςτυλεό ειςαγωγισ   
 

3.ΤΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ ΜΕ ΑΡΓΤΡΟ  
Υδροκακαριςτικά υπεραπορροφθτικά επικζματα με άργυρο, απο πολυακρυλικζσ ίνεσ οι 
οποίεσ υδρολφουν, απορροφοφν και δεςμεφουν τισ θμίρευςτεσ νεκρϊςεισ. Εμποτιςμζνα με 
βαηελίνθ, θ οποία κακιςτά τθν αφαίρεςθ του επικζματοσ ατραυματικι και με μόρια 
υδροκολλοειδοφσ τα οποία προάγουν τθν εποφλωςθ. Να κακαρίηει και να δεςμεφει τθν 
υγρι νζκρωςθ και να παρζχει αντιμικροβιακι δράςθ μζςω του παράγοντα αργφρου. Για 
κακαριςμό ελκϊν με υγρι νζκρωςθ και λοίμωξθ.Μθ κολλθτικά, 
Διαςτάςεισ:  
10χ10εκ.+- 1εκ.  
15χ15εκ. +- 1εκ   
15χ20εκ.+- 1εκ.  
 



4.ΑΦΡΩΔΕ ΙΛΙΚΟΝΗ  

Αφρϊδεσ υπεραπορροφθτικό επίκεμα τριϊν ςτρωμάτων το οποίο να αποτελείται από α. 
Κολλθτικό ςιλικόνθσ μόνο περιμετρικά, που διαςφαλίηει τθν άδθλθ αναπνοι και επιτρζπει 
τθν κόλλθςθ και επανακόλλθςθ του επικζματοσ. β.επιπλζον εςωτερικό απορροφθτικό 
πολυακρυλικό ςτρϊμα ϊςτε το επίκεμα να διαχειρίηεται από χαμθλά ζωσ υψθλά ποςοςτά 
εξιδρϊματοσ γ. Στρϊμα αφρϊδουσ πολυουρεκάνθσ με αυτοπροςκολλοφμενθ επιφάνεια 
επαφισ με μόρια υδροκολλοειδοφσ για να διαςφαλίηεται θ αφξθςθ των ινοβλαςτϊν και να 
προάγεται θ εποφλωςθ και μόρια βαηελίνθσ ϊςτε να υπάρχει ανϊδυνθ και ατραυματικι 
αφαίρεςθ. 
Διαςτάςεισ: Με περιμετρικό κολλθτικό ςιλικόνθσ:  
13x13εκ, +- 1εκ.  
15x20 εκ, +- 1εκ.   
Κόκκυγα 20x20εκ. +- 1εκ.   
 

5.ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ SPRAY 
 Επουλωτικό, βιοαπορροφιςιμο spray από 100% ίππειο κολλαγόνο, με αιμοςτατικζσ 
ιδιότθτεσ, για ζλκθ ςτθ φάςθ τθσ κοκκιοποίθςθσ. Να φζρει διλωςθ εξουςιοδότθςθσ του 
καταςκευαςτι με τθν οποία να αποδζχεται τθν εκπλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ 
ςφμφωνα με τισ ποςότθτεσ και το χρονοδιάγραμμα των ςχετικϊν ςυμβάςεων. Συςκευαςία 
ςπρζι 75 ml. 

6. ΑΛΟΙΦΗ  ΤΑΛΟΤΡΟΝΙΚΟΤ 
Aλοιφι με Yαλουρονικό Nάτριο 0,2% για βζλτιςτο υγρό περιβάλλον εποφλωςθσ και 
βακτθριακι κολλαγενάςθ που ςυμβάλλει ςτθν προετοιμαςία τθσ κοιλότθτασ του 
τραφματοσ μζςω τθσ υψθλισ ενηυματικισ κακαριςτικισ τθσ δράςθσ.Συςκευαςία 
30gr. 
 

7.ΚΡΕΜΑ ΤΑΛΟΤΡΟΝΙΚΟΤ 
Kρζμα με Nατριοφχο Άλασ Yαλουρονικοφ Οξζοσ 0,2% χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ για 
τθν αντιμετϊπιςθ δερματικϊν ερεκιςμϊν και βλαβϊν, οξζων και χρόνιων 
τραυμάτων. Συςκευαςία 100gr. 
 

 

 

Συχόν παρατηρήςεισ να ςταλοφν: 

1. Ταχυδρομικϊσ ςτθ διεφκυνςθ : Συντ/χου Κεφαλοποφλου 17, τκ 83100, Σάμοσ ι 
2. Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

(με κζμα: Παρατθριςεισ για τεχνικζσ προδιαγραφζσ). 
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