
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 12003017
Τροποποιείται ως εξής:
Μαρκαδόροι δέρματος μιας χρήσης ανεξίτηλοι αποστειρωμένοι με πλαστικό
αριθμημένο και διαγραμμισμένο χάρακα

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Γ 12005164
Τροποποιείται ως εξής:
Να  είναι  τριών  γραμμών  για  εγγραφή  στοιχείων  1η σειρά:  στοιχεία
κλιβανισμού(αρ. φορτίου, κλιβάνου), 2η σειρά: ημερομηνία παραγωγής και 3η

σειρά: ημερομηνία λήξης.
Να  είναι  διπλού  αυτοκόλλητου  για  δυνατότητα  αρχειοθέτησης  μετά  το
κλιβανισμό.
Να δίδονται μαζί οι συσκευές τοποθέτησης και τα μελάνια εκτύπωσης
Με χημικό δείκτη ατμού, να μπορεί να καταγράφει πλήρη στοιχεία

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Γ 12005181
Τροποποιείται ως εξής:
Από υλικό non-woven (όχι λευκό κρεπ), πυκνών στρώσεων και βάρους άνω
των 70gr/m2.
Nα είναι μαλακό για να προσαρμόζεται στον δίσκο χωρίς να κόβει, να μην
σκίζεται ειδικά μετά την αποστείρωση.
Να έχει υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας η οποία θα είναι συνάρτηση
του βάρους του.
Διαστάσεις 50×30cm

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Γ 12005387
Τροποποιείται ως εξής:
Να  είναι  τριών  γραμμών  για  εγγραφή  στοιχείων  1η σειρά:  στοιχεία
κλιβανισμού,  2η σειρά:  ημερομηνία  παραγωγής  και  3η σειρά:  ημερομηνία
λήξης.
Να  είναι  διπλού  αυτοκόλλητου  για  δυνατότητα  αρχειοθέτησης  μετά  τον
κλιβανισμό.
Να δίδονται μαζί οι συσκευές τοποθέτησης και τα μελάνια εκτύπωσης  

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Υ 04002001
Τροποποιείται ως εξής:
Μεμβράνη πλαστική εγχειρητικού πεδίου τύπου steri-Drape 82X85 cm .
Nα  κατατεθεί  αντίγραφο  των  οδηγιών  χρήσης  στα  Ελληνικά  του
κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με την ΔΥ8δ επί ποινή απόρριψης



ΚΩΔΙΚΟΣ   : Υ 04002003
Τροποποιείται ως εξής:
Μεμβράνη  πλαστική  εγχειρητικού  πεδίου  τύπου  Steri-Drape 60Χ35  cm.Να
κατατεθεί αντίγραφο των οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά του κατασκευαστικού
οίκου σύμφωνα με την ΔΥ8δ επί ποινή απόρριψης

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Υ 04002006
Να προστεθούν τα εξής:
Να  κατατεθεί  αντίγραφο  των  οδηγιών  χρήσης  στα  Ελληνικά  του
κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με την ΔΥ8δ επί ποινή απόρριψης

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Υ 04002007
Τροποποιείται ως εξής:
Μεμβράνη πλαστική εγχειρητικού πεδίου τύπου  Steri-Drape 82X45  cm.  Nα
κατατεθεί αντίγραφο των οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά του κατασκευαστικού
οίκου σύμφωνα με την ΔΥ8δ επί ποινή απόρριψης

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Υ 04004001
Τροποποιείται ως εξής:
Να  είναι  διπλής  αγώγιμης  επιφάνειας  με  αγώγιμη  επιφάνεια  96,8εκ2  και
διάσταση 12Χ13,4εκ. Να διαθέτουν πράσινους δακτύλιους ασφαλείας για την
οόιόμορφη κατανομή  του  ρεύματος  σε  όλη  την  επιφάνεια  της  πλάκας.  Το
υπόστρωμα  να  είναι  από  μη-υφασμένο  πολυπροπυλένιο  επιστρωμένο  με
αδιάβροχη  μεμβράνη  πολυαιθυλενίου  και  υδρόφιλη  αγώγιμη  κόλλα.  Να
ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές  IEC 60601-2-2:2009.  Nα  παρέχονται
δωρεάν τα απαραίτητα καλώδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Υ 04014005
Να προστεθούν τα εξής:
Το προσφερόμενο είδος να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ΕΝ 13795 1-
2-3, κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο της ,
τη  συμμόρφωσή  της  στο  παραπάνω  πρότυπο  και  να  επισυνάπτει  τα
αποτελέσματα των τεστ ελέγχου που ορίζονται από το πρότυπο.
Να  είναι  μεταφρασμένο  στα  ελληνικά  νομίμως  επικυρωμένα,επί  ποινή
απόρριψης 

                
ΚΩΔΙΚΟΣ   :Υ 04014006
Να προστεθούν τα εξής:
Το προσφερόμενο είδος να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ΕΝ 13795 1-
2-3, η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφό
της  τη  συμμόρφωση  της  στο  παραπάνω  πρότυπο  και  να  επισυνάπτει  τα
αποτελέσματα των τεστ ελέγχου που ορίζονται από το πρότυπο 
Να  είναι  μεταφρασμένο  στα  ελληνικά  νομίμως  επικυρωμένα  επί  ποινή
απόρριψης



ΚΩΔΙΚΟΣ   :ΥΟ4019001
Τροποποιείται ως εξής:
ΛΑΣΕΔΑΚΙΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΧΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40εκ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ 2,7Χ1,35mm ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Υ 04019003
Τροποποιείται ως εξής:
ΛΑΣΕΔΑΚΙΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΠΛΕ ΜΙΝΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40εκ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ1,6Χ1,2mm, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ   :Υ 08002002, Υ 08002003, Υ 08002004, Υ 08002005
ΝΑ προστεθούν τα εξής:
Θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών
παραγόντων σύμφωνα με ΑSTM F1819-1998 και ASTM F903-1999, να είναι
αδιάβροχα  σύμφωνα  με  ASTM-ES-21-1992/ASTM F1670  και  να  είναι
ακτινοδιαπερατά.  Η  κατασκευάστρια  εταιρεία  θα  πρέπει  να  δηλώνει  με
επίσημο έγγραφο την συμμόρφωση με τα παραπάνω. 

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Υ 09032001
Να προστεθούν τα εξής:
Να  διαθέτει  σταγονοθάλαμο,  να  διαθέτει  βαλβίδα  μη  επιστροφής  με  άκρο
σύνδεσης  Luer-lock ,να  έχει  εύκαμπτους  σωλήνες,  να  έχει  σε  κάθε  αυλό
clamp διακοπής ροής και στον κεντρικό αυλό μεγάλο ρυθμιστή με roller,  
Να  έχει  πρόσθετο  σιλικονούχο  τμήμα  περίπου  6cm για  εφαρμογή  του
ρύγχους 
Να είναι αποστειρωμένη

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Υ 12001001
Οι προδιαγραφές παραμένουν ίδιες, αλλάζει μόνο η πέμπτη που αναφέρει την
κλάση. Να γίνει κλάσης 4

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Υ 12001002
  
Στις παρατηρήσεις της εταιρείας ΙΑΚΩΒΙΔΗ έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

Αν πράγματι κάθε δείκτης είναι για συγκεκριμένη και μόνο θερμοκρασία τότε
δεν είναι λειτουργικός για το δικό μας τμήμα που έχει πολύ φόρτο εργασίας.
Για παράδειγμα ένα φορτίο κλιβάνου που είναι  έτοιμο να κλιβανιστεί  στους
134ο c ,μπορεί  τελευταία  στιγμή  να  αποστειρωθεί  στους  121ο c,  αν  το
χειρουργείο  επείγεται  να  αποστειρώσει  μια  διαθερμία  argon  ή  ένα
οφθαλμολογικό ή ορθοπεδικό πακέτο το οποίο προστίθεται στο φορτίο.
Οπότε οι δείκτες που θα υπάρχουν ήδη μέσα στα υπόλοιπα πακέτα θα είναι
άχρηστοι και θα πρέπει να αλλαχτούν, πράγμα αδύνατο από άποψη χρόνου
και ασύμφορο οικονομικά



Τη στιγμή που το τμήμα της αποστείρωσης για τη διασφάλιση της ποιότητας
των  αποστειρωμένων  εργαλείων  χρησιμοποιεί  βιολογικό  δείκτη  σε  κάθε
φορτίο και όχι μόνο στα εμφυτεύσιμα υλικά μας καλύπτει ο δείκτης  class 4
που  χρησιμοποιούμε.  Για  καλύτερα  αποτελέσματα  μπορούμε  να
χρησιμοποιήσουμε δείκτη class 5

Στις παρατηρήσεις της εταιρείας ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ έχουμε να σημειώσουμε τα
εξής:

Η λέξη «μεγάλοι»  αναφέρετε  στους  διπλούς χημικούς  δείκτες.  Δεν  έχει  να
κάνει ο χαρακτηρισμός με την αποτελεσματικότητα.

Να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις:
 Nα διαγραφεί η πρόταση «και με τον ΕΛΟΤ 23/5/97 και 23/5/98  ,οι λοιπές
προδιαγραφές παραμένουν ίδιες εκτός:

 Της πρώτης η οποία να λέει  « να είναι  πολυπαραμετρικός ώστε να
αντιδρά  στις  σημαντικές  παραμέτρους  αποστείρωσης  (θερμοκρασία-
χρόνο-κορεσμένο ατμό»

 Της πέμπτης να λέει «να είναι κλάσης 5
 Της όγδοης να λέει « να κατατίθεται φύλλο οδηγιών και πιστοποιητικό

συμμόρφωσης με το ΕΝ ISO 11140 στα ελληνικά επί ποινή απόρριψης

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Υ 12001005

Στη παρατήρηση της εταιρείας ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ έχουμε να σημειώσουμε τα
εξής:
Η  φράση  «πακέτο  με  φύλλα  χαρτιού»  δεν  μπορεί  να  διαγραφεί  γιατί
χαρακτηρίζει το Bowie & Dick test  το οποίο έχει αυτή τη μορφή.
Mπορούσαμε  να  προσθέσουμε  τη  φράση  «ή  άλλο  ισοδύναμο»  ώστε  να
προσφερθεί  και  νέο  είδος  άλλου  τύπου  αν  είναι  πιο  οικονομικό  εφόσον
εξασφαλίζει  τον  έλεγχο  παραμέτρων  που  θέλουμε  να  ελέγξουμε,  θα
περιορίζονταν όμως έτσι η δυνατότητα ευρείας συμμετοχής.
Σε καμία περίπτωση οι νέες εξελιγμένες μορφές test τύπου Bowie& Dick, δεν
ακυρώνουν απαραίτητα τις πιο παλιές σε αξιοπιστία , αφού κυκλοφορούν και
νέου τύπου «πακέτα φύλλα χαρτιού». Σχετικά με το θέμα γνωμοδοτεί το  EN
ISO 11140  (  και  ειδικότερα  το  11140-4/2007)  το  οποίο  αναφέρει  για  test
εναλλακτικά και ισοδύναμα του Bowie & Dick test.

Να διαγραφεί η λέξη ΕΛΟΤ

Να προστεθούν τα εξής:
Να κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN ISO 11140 & φυλλάδιο
οδηγιών  μεταφρασμένο   στα  ελληνικά   νομίμως  επικυρωμένο  επί  ποινή
απόρριψης 



ΚΩΔΙΚΟΣ   :Υ 12006001
Διευκρινίζεται ότι η περιγραφή (εντός τριώρου κ και ταχύτερα ) αφορά ΜΟΝΟ
στο είδος Βιολογικοί δείκτες ατμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 040140020

Να προστεθεί:

Το προσφερόμενο είδος να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ΕΝ 13795,1-
2-3 και κατασκευάστρια εταιρεία να δηλώνει με επίσημο έγγραφό της τη 
συμμόρφωση της στο παραπάνω πρότυπο και να επισυνάπτει τα 
αποτελέσματα των τεστ ελέγχου που ορίζονται από το πρότυπο .Να είναι 
μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα επί ποινή απόρριψης

ΚΩΔΙΚΟΣ   : 0400302301
Τολύπια (κουκουτσάκια) ακτινοσκιερά στρογγυλά διαμέτρου 5cm (από γάζα 
40x40 cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ   :Υ04002009

Τροποποιείται ως εξής: 

Χειρουργικό σεντόνι για TUR με ενσωματωμένα ποδονάρια διάστασης 

152χ164 εκ, ενσωματωμένη σακκούλα συλλογής υγρών με φίλτρο συλλογής 

ιστοτεμαχίων και έξοδο παροχέτευσης. Ειδική οπή για τα γεννητικά όργανα.

Ελαστικός δακτύλιος χωρίς λάτεξ για την ψηλάφηση του προστάτη.

                                                                                                                            


