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Υπ’ όψιν Γρ. Προμηθειών

Θέμα  –  Προδιαγραφές  για  τον  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια  πράσινου 
χειρουργικού ιματισμού πολλαπλών χρήσεων.

Αγαπητή Κύριοι ,
Οι προδιαγραφές που προτείνει η εταιρεία μας είναι όπως παρακάτω:

Α/Α Είδος Προδιαγραφές Σχεδίου Ποιότητα 
υφάσματος

Τιμή 
προϋπολογισμού

1. Κουστούμια 
χειρουργείου 
XL

Μπλούζα με σταυρωτή η απλή  V 
λαιμόκοψη  ,  κοντό  μανίκι  ,  δύο 
τσέπες μεγάλες κάτω και τσεπάκι 
στήθους  με  διαχωριστικό  για 
στυλό  .  Πλαϊνά  σχισίματα  για 
ελευθερία  στην  κίνηση  .  Τα 
μανίκια  και  οι  τσέπες  με 
εξωτερικό ρεβέρ φάρδους περίπου 
2,5  εκ.  Στην  πίσω  λαιμουδιά 
καθάρισμα  με  φακαρόλα 
χρώματος  ρόζ  (ενδεικτικό 
μεγέθους  XL)  .  Στο  τσεπάκι 
κέντημα  «Γ.Ν.Α.  ΛΑΪΚΟ  – 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ» . 
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι 
στη μέση μεγάλης αντοχής . Μία 
τσέπη πίσω η οποία στο ρεβέρ θα 
έχει  καθάρισμα  από  φακαρόλα 
χρώματος  ρόζ  (ενδεικτικό 
μεγέθους XL) .

Ποπλίνα 
Prisma 

23,00 Ε

Ποπλίνα KSP 18,00 Ε

2. Κουστούμια 
χειρουργείου 
L

‘Όπως το είδος 1 αλλά με χρώμα 
φακαρόλας λευκό.

Ποπλίνα 
Prisma 

23,00 Ε

Ποπλίνα KSP 18,00 Ε

3. Κουστούμια 
χειρουργείου 
Μ

‘Όπως το είδος 1 αλλά με χρώμα 
φακαρόλας καφέ-μπέζ.

Ποπλίνα 
Prisma 

23,00 Ε

Ποπλίνα KSP 18,00 Ε
4. Κουστούμια 

χειρουργείου 
S

‘Όπως το είδος 1 αλλά με χρώμα 
φακαρόλας κίτρινο.

Ποπλίνα 
Prisma 

23,00 Ε

Ποπλίνα KSP 18,00 Ε
5. Μπλούζες 

χειρουργείου
 Μπλούζα με αλληλοκαλυπτόμενη 
πλάτη  που  δένει  με  τέσσερα 
κορδονάκια  στη  λαιμουδιά  και 
τέσσερα  στην  μέση   .   Τα  δυο 

Ποπλίνα 
Prisma

23,00 Ε



εξωτερικά  κορδόνια  σε  άλλο 
χρώμα  .  Μανίκι  ρεγκλάν  για 
ευκολία  κινήσεων  ,  μακρύ  με 
ελαστική ακρυλική  μανσέτα πολύ 
μεγάλης αντοχής που δεν μαζεύει 
και  δεν  ξεχειλώνει  με  μήκος  10 
εκ.  .  Μήκος  120  εκ.  Τα  πλαϊνά 
γαζωμένα  με  διπλή  πλακοραφή 
και  πολύ  καλά  στερεώματα  στα 
κορδόνια.  .  Διαθέσιμα  μεγέθη  L 
και XL .

Ποπλίνα KSP 18,00 Ε

Μπλούζα με αλληλοκαλυπτόμενη 
πλάτη  που  δένει  με  τέσσερα 
κορδονάκια  στη  λαιμουδιά  και 
τέσσερα  στην  μέση   .   Τα  δυο 
εξωτερικά  κορδόνια  σε  άλλο 
χρώμα  .  Μανίκι  ρεγκλάν  για 
ευκολία  κινήσεων  ,  μακρύ  με 
ελαστική ακρυλική  μανσέτα πολύ 
μεγάλης αντοχής που δεν μαζεύει 
και δεν ξεχειλώνει με μήκος 10 εκ 
.  .  Το  μπροστινό  τμήμα  και  τα 
μανίκια  σε  ύφασμα  αδιάβροχο 
φράγμα  υγρών  και 
σωματιδίων  .  . Μήκος 120 εκ. . 
Τα  πλαϊνά  γαζωμένα  με  διπλή 
πλακοραφή  και  πολύ  καλά 
στερεώματα  στα  κορδόνια. 
Διαθέσιμα μεγέθη L και XL . 

Βασικό 
ύφασμα 
Microguard 
και πλάτη και 
κορδόνια  σε 
ύφασμα 
ποπλίνα 
Prisma .

27,00 Ε

Βασικό 
ύφασμα 
Microguard 
και πλάτη και 
κορδόνια  σε 
ύφασμα 
ποπλίνα KSP .

24,00 Ε

Τετράγωνα Τετράγωνα διαφόρων διαστάσεων 
μονά  και  διπλά  .  Γαζωμένα 
περιμετρικά  με  στερεώματα  σε 
κάθε γωνία . Τα διπλά θα φέρουν 
και  γαζί  χιαστή  από  γωνία  σε 
γωνία .

Ποπλίνα 
Prisma
Ποπλίνα KSP

Σεντόνια Σεντόνια διαφόρων διατσάσεων . 
Γαζωμένα  περιμετρικά  με 
στερεώματα σε κάθε γωνία .

Ποπλίνα 
Prisma
Ποπλίνα KSP

Σάκοι Mayo Σάκοι  Mayo διαστάσεων 120Χ80 
εκ .  .  στην μία πλευρά θα φέρει 
ενίσχυση  από  δεύτερο  στρώμα 
αδιάβροχου  υφάσματος 
διαστάσεων 75Χ75 εκ. 

Βασικό 
ύφασμα 
ποπλίνα 
Prisma και 
ενίσχυση  από 
ύφασμα 
Microguard .

13,00 Ε

Βασικό 
ύφασμα 
ποπλίνα  KSP 
και  ενίσχυση 
από  ύφασμα 
Microguard .

11,00 Ε

• Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% .



Τεχνικά χαρακτηριστικά υφασμάτων :

• Όλα  τα  προσφερόμενα  υλικά  να  φέρουν  σήμανση  CE Mark και  να  είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα 
με  την  93/42  οδηγία  της  ΕΕ όπως  απαιτείται  από  τις  ΚΥΑ  ΔΥ7/2351/94  και 
ΔΥ7/2480/94.

• Οι προσφέρουσες εταιρείες να  λειτουργούν με σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 
και  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  υπουργικής  απόφασης  ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/2004.

• Να προσκομιστεί πιστοποιητικό ISO13485/2003 των κατασκευαστικών οίκων .
• Οι  κλωστές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  ραφή  να  είναι  πολυεστερικές  , 

ανεξίτηλες Νο 80 .

Με εκτίμηση,

Πετρόπουλος Κώστας                 

Α/Α Κωδικός/Ονομασία 
υφάσματος

Σύνθεση Βάρος(
γρ/μ2)

Λοιπά χαρακτηριστικά

1. Prisma (πράσινο 
βεραμάν   ,  σιέλ  , 
λευκό , μπλέ μαρέν)

60%  βαμβάκι 
40% πολυέστερ 

180 Επεξεργασία  Crease resist 
finish (CRF)  ,  sanforise , 
ανεξίτηλο  85οC ,  κατάλληλο 
για Βιομηχανικό πλύσιμο . 

2. KSP  (πράσινο 
σκούρο , σιελ)

50%  βαμβάκι 
50% πολυέστερ 

150 Επεξεργασία  sanforise , 
ανεξίτηλο  85οC ,  κατάλληλο 
για Βιομηχανικό πλύσιμο .

3. Microguard 99% πολυέστερ 
1%  ίνες 
άνθρακα 

120 
γρ/μ2 

Αδιάβροχο  ύφασμα  ,  φράγμα 
σωματιδίων  ,  υφασμένο  από 
μικροϊνες  .  Αντιστατικό  με 
αναπνευσιμότητα  .  Πλένεται 
και αποστειρώνεται με αντοχή 
100  κύκλους  .  καλύπτει  τις 
απαιτήσεις  της  ΕΝ-13795 
standard performance. 


