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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Υίορ: 18/11/2021
Απιθ. Ππυη.: 82/2021

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
Πιεξνθνξίεο: Γ. Αβδειηψδεο
Σει.: 22713/50258
E-mail:promithion@xioshosp.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ « ΔΠΙΘΔΜΑΣΧΝ» CPV 33140000 - 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 28.412,00 € ΜΔ ΦΠΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ

Σν Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, ιακβάλνληαο
ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Σελ ππ’ αξηζ. 8/11-03-2021 (ΑΓΑ: 612Σ469073-3Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021.
Σελ ππ’ αξηζ. 43/5-11-2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021
Σελ ππ’ αξηζ. 10/6-04-2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΔΠΙΘΔΜΑΣΧΝ» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Σελ ππ’ αξηζ. 37/30-9-21 (ΑΓΑ: 699Ρ469073-Φ4Υ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε έξεπλα αγνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4782/21 αξ.50.
Σελ ππ’ αξηζ. 756/21-04-2021 (ΑΓΑ:6Μ5Φ469073-ΟΡ4) αλάιεςε πίζησζεο.
Σελ ππ’ αξηζ. 43/5-11-21 (ΑΓΑ: Φ49Ρ469073-ΠΗΞ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

Πποηίθεηαι λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΠΙΘΔΜΑΣΧΝ»
(CPV 33140000-3), (ΚΑΔ:1311), κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 28.412,00 € με ΦΠΑ θαη
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε
ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
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Α’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Αναθέηοςζα Απσή

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Σίηλορ
ππομήθειαρ/ CPV

ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ (CPV33140000-3)

Πποϋπολογιζμόρ
Γαπάνηρ

28.412,00 ΔΤΡΧ ΜΔ ΦΠΑ

Υπημαηοδόηηζη
Σπόπορ Τποβολήρ
Πποζθοπών
Καηαληκηική
Ημεπομηνία
Τποβολήρ
Πποζθοπών
Σόπορ Γιεξαγυγήρ
Γιαγυνιζμού
Γημοζιόηηηα
Γιάπκεια
ζύμβαζηρ
Υπόνορ ιζσύορ
πποζθοπών




ΚΑΔ 1311
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 756/21-04-2021 (AΓΑ: 6Μ5Φ469073-ΟΡ4)

e-mail: promithion@xioshosp.gr

25/11/2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00 κκ.

Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)



ΚΗΜΓΗ
www.xioshosp.gr

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ
(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94

Σεσνική και
οικονομική
πποζθοπά

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή
επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία ,
πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)
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Αξιολόγηζη
πποζθοπών

Γικαιολογηηικά
καηακύπυζηρ

Τπογπαθή ζύμβαζηρ

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ
θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο.
Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ειρ διπλούν, ηα οποία να
έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί
ζχκβαζε:
- Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε
- Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
- Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21)
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηε ζχκβαζε, απνζηέιινληαο θαη ηελ εγγύηζη
καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ (αξ.21 Ν.4782/21).

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη
εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ
θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα
λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE.
- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε
μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ
λόγυν αποκλειζμού.
- Σέινο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο
πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη – επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ
άκεζα.

Η Γιοικήηπια
ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Δλένη Κανηαπάκη
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Β’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΔ
ΦΠΑ 9%

Α/Α

ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΑΦΡΧΓΔ ΔΠΙΘΔΜΑ ΜΔ ΟΛΙΓΟΑΚΥΑΡΙΣΗ ΓΙΑ
ΥΡΟΝΙΑ ΔΛΚΗ
Αθξψδεο επίζεκα λαλνηερλνινγίαο κε νιηγνζαθραξίηε. Με
πιέγκα ζηελ επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαχκα 13ρ12εθ +-1εθ.

75

1.431,00

2

ΑΦΡΧΓΔ ΔΠΙΘΔΜΑ ΜΔ ΟΛΙΓΟΑΚΥΑΡΙΣΗ ΓΙΑ
ΥΡΟΝΙΑ ΔΛΚΗ
Αθξψδεο επίζεκα λαλνηερλνινγίαο κε νιηγνζαθραξίηε. Με
πιέγκα ζηελ επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαχκα 15ρ20εθ+-1εθ

75

2.820,75

3

ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΗ ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ
Αθξψδε επηζέκαηα κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε
πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ
επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαχκα, εκπνηηζκέλν κε βαδειίλε
ψζηε λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε θαη
πδξνθνιινεηδέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ηλνβιαζηψλ
θαη λα πξνάγεηαη ε επνχισζε. Με αληηκηθξνβηαθφ παξάγνληα
αξγχξνπ ζην πιέγκα πεξηεθηηθφηεηαο 0,35mg/cm2, ρσξίο
ζνπιθαδηαδίλε, ψζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο αληηκηθξνβηαθή
πξνζηαζία ρσξίο θίλδπλν ηνμηθφηεηαο. Γηα κνιπζκέλα έιθε
απφ κέηξηεο έσο πςειέο εθθξίζεηο. Γηαζηάζεηο: Με
θνιιεηηθά 15ρ15εθ +-1 εθ

70

1.946,00

95

1.398,40

4

ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΗ ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ
Αθξψδε επηζέκαηα κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε
πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ
επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαχκα, εκπνηηζκέλν κε βαδειίλε
ψζηε λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε θαη
πδξνθνιινεηδέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ηλνβιαζηψλ
θαη λα πξνάγεηαη ε επνχισζε. Με αληηκηθξνβηαθφ παξάγνληα
αξγχξνπ ζην πιέγκα πεξηεθηηθφηεηαο 0,35mg/cm2, ρσξίο
ζνπιθαδηαδίλε, ψζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο αληηκηθξνβηαθή
πξνζηαζία ρσξίο θίλδπλν ηνμηθφηεηαο. Γηα κνιπζκέλα έιθε
απφ κέηξηεο έσο πςειέο εθθξίζεηο. Γηαζηάζεηο: Με
4
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θνιιεηηθά 10ρ12 εθ +-1εθ

5

ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΗ ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ
Αθξψδε επηζέκαηα κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε
πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ
επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαχκα, εκπνηηζκέλν κε βαδειίλε
ψζηε λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε θαη
πδξνθνιινεηδέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ηλνβιαζηψλ
θαη λα πξνάγεηαη ε επνχισζε. Με αληηκηθξνβηαθφ παξάγνληα
αξγχξνπ ζην πιέγκα πεξηεθηηθφηεηαο 0,35mg/cm2, ρσξίο
ζνπιθαδηαδίλε, ψζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο αληηκηθξνβηαθή
πξνζηαζία ρσξίο θίλδπλν ηνμηθφηεηαο. Γηα κνιπζκέλα έιθε
απφ κέηξηεο έσο πςειέο εθθξίζεηο. Γηαζηάζεηο: Με
θνιιεηηθά 15ρ20 εθ +-1εθ

50

1.597,00

50

763,00

20

174,40

ΔΠΙΘΔΜΑ ΑΦΡΧΓΔ ΙΛΙΚΟΝΗ ΜΔ ΑΡΓΤΡΟ
17,5Υ17,5 .

6

Αθξψδεο επίζεκα ζηιηθφλεο απηνθφιιεην κε άξγπξν
νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλν ζην αθξψδεο ζηξψκα. Με εληαίν
δηάηξεην ζηξψκα αιιά θαη ηελ θνιιεηηθή επηθάλεηα κε νπέο
δηακέηξνπ >1,7mm γηα άκεζε απνξξφθεζε. Να έρεη
δπλαηφηεηα κεγάιεο ζπγθξάηεζεο ηνπ εμηδξψκαηνο ππν
ζπλζήθεο πίεζεο. Σν αθξψδεο ζηξψκα λα παίξλεη ην ζρήκα
ηνπ έιθνπο ζε βάζνο θαη έθηαζε θαηάιιειν γηα έιθε κε
ρακειφ έσο θαη πςειφ βαζκφ εμηδξψκαηνο. Γηαζηάζεηο
17,5ρ17,5 εθ

Αθξψδεο ππεξαπνξξνθεηηθφ επίζεκα ηξηψλ ζηξσκάησλ ην
νπνίν λα απνηειείηαη απφ
7

α. θνιιεηηθφ ζηιηθφλεο κφλν πεξηκεηξηθά, πνπ δηαζθαιίδεη
ηελ άδειε αλαπλνή θαη επηηξέπεη ηελ θφιιεζε θαη
επαλαθφιιεζε ηνπ επηζέκαηνο. β.επηπιένλ εζσηεξηθφ
απνξξνθεηηθφ πνιπαθξπιηθφζηξψκα ψζηε ην επίζεκα λα
δηαρεηξίδεηαη απφ ρακειά έσο πςειά πνζνζηά εμηδξψκαηνο
γ.ζηξψκα αθξψδνπο πνιπνπξεζάλεο κε
απηνπξνζθνιινχκελε επηθάλεηα επαθήο κε κφξηα

5
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πδξνθνιινεηδνχο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ησλ
ηλνβιαζηψλ θαη λα πξνάγεηαη ε επνχισζε θαη κφξηα
βαδειίλεο ψζηε λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή
αθαίξεζε. Γηαζηάζεηο: 13x13εθ,+-1εθ

Αθξψδεο ππεξαπνξξνθεηηθφ επίζεκα ηξηψλ ζηξσκάησλ ην
νπνίν λα απνηειείηαη απφ

8

α. θνιιεηηθφ ζηιηθφλεο κφλν πεξηκεηξηθά, πνπ δηαζθαιίδεη
ηελ άδειε αλαπλνή θαη επηηξέπεη ηελ θφιιεζε θαη
επαλαθφιιεζε ηνπ επηζέκαηνο. β. επηπιένλ εζσηεξηθφ
απνξξνθεηηθφ πνιπαθξπιηθφ ζηξψκα ψζηε ην επίζεκα λα
δηαρεηξίδεηαη απφ ρακειά έσο πςειά πνζνζηά εμηδξψκαηνο
γ. ζηξψκα αθξψδνπο πνιπνπξεζάλεο κε
απηνπξνζθνιινχκελε επηθάλεηα επαθήο κε κφξηα
πδξνθνιινεηδνχο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ησλ
ηλνβιαζηψλ θαη λα πξνάγεηαη ε επνχισζε θαη κφξηα
βαδειίλεο ψζηε λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή
αθαίξεζε. Γηαζηάζεηο: 15x20εθ,+-1εθ

80

1.395,20

50

950,00

20

141,80

Αθξψδεο ππεξαπνξξνθεηηθφ επίζεκα ηξηψλ ζηξσκάησλ ην
νπνίν λα απνηειείηαη απφ

9

10

α. θνιιεηηθφ ζηιηθφλεο κφλν πεξηκεηξηθά, πνπ δηαζθαιίδεη
ηελ άδειε αλαπλνή θαη επηηξέπεη ηελ θφιιεζε θαη
επαλαθφιιεζε ηνπ επηζέκαηνο. β. επηπιένλ εζσηεξηθφ
απνξξνθεηηθφ πνιπαθξπιηθφ ζηξψκα ψζηε ην επίζεκα λα
δηαρεηξίδεηαη απφ ρακειά έσο πςειά πνζνζηά εμηδξψκαηνο
γ. ζηξψκα αθξψδνπο πνιπνπξεζάλεο κε
απηνπξνζθνιινχκελε επηθάλεηα επαθήο κε κφξηα
πδξνθνιινεηδνχο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ησλ
ηλνβιαζηψλ θαη λα πξνάγεηαη ε επνχισζε θαη κφξηα
βαδειίλεο ψζηε λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή
αθαίξεζε. Γηαζηάζεηο: 20x20εθ,+-1εθ Κφθθπγα

Δπίζεκα πιέγκαηνο πνιπεζηέξα εκπνηηζκέλν κε βαδειίλε
ψζηε λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε θαη
πδξνθνιινεηδέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ηλνβιαζηψλ
θαη λα πξνάγεηαηε επνχισζε.Mε αληηκηθξνβηαθφ παξάγνληα
αξγχξνπ(ειεχζεξν ζνπιθαδηαδίλεο) πεξηεθηηθφηεηαο
0,35mg/cm2, ψζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο αληηκθξνβηαθή

6
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πξνζηαζία ρσξίο θίλδπλν ηνμηθφηεηαο,κε
θνιιεηηθά.Γηαζηάζεηο: 10ρ12 εθ.

11

Δπίζεκα πιέγκαηνο πνιπεζηέξα εκπνηηζκέλν κε βαδειίλε
ψζηε λα ππάξρεη αλψδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε θαη
πδξνθνιινεηδέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αχμεζε ηλνβιαζηψλ
θαη λα πξνάγεηαηε επνχισζε.Mε αληηκηθξνβηαθφ παξάγνληα
αξγχξνπ(ειεχζεξν ζνπιθαδηαδίλεο) πεξηεθηηθφηεηαο
0,35mg/cm2, ψζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο αληηκθξνβηαθή
πξνζηαζία ρσξίο θίλδπλν ηνμηθφηεηαο,κε
θνιιεηηθά.Γηαζηάζεηο: 15ρ20 εθ

20

338,00

12

Αιγεληθφ αληηκηθξνβηαθφ επίζεκα κε α΄ξγπξν θαη θπηηαξίλε
πςεινχ G πνπ λα ζπλδπάδεη κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα,
αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή.
Γηαζηάζεηο: 3ρ44 εθ

30

195,00

13

Αιγεληθφ αληηκηθξνβηαθφ επίζεκα κε α΄ξγπξν θαη θπηηαξίλε
πςεινχ G πνπ λα ζπλδπάδεη κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα,
αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή.
Γηαζηάζεηο: 2,5ρ30 εθ

30

195,00

14

Δπηζέκαηα ειθψλ απηνθφιιεηα κε πδξνθνιινεηδή θπηηαξίλεο
ζε εηδηθφ ζρήκα πεηαινχδαο γηα θαιχηεξε εθαξκνγή ζε
πηέξλεο, αγθψλα, θφθθπγα. Γηαζηάζεηο : 6ρ8εθ

50

214,00

15

Δπηζέκαηα ειθψλ απηνθφιιεηα κε πδξνθνιινεηδή θπηηαξίλεο
ζε εηδηθφ ζρήκα πεηαινχδαο γηα θαιχηεξε εθαξκνγή ζε
πηέξλεο, αγθψλα, θφθθπγα. Γηαζηάζεηο : 9ρ11 εθ

70

299,60

16

Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα πδξνηξηρνεηδηθά απφ ίλεο
θπηηαξίλεο γηα έιθε ρακεινχ έσο πςεινχ εμηδξψκαηνο κε
πιέγκα επαθήο ρσξίο ζηιηθφλε πνπ απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία
ηδει ζην έιθνο. Να θέξεη εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε
θαη λα έρεη πςειή ζπγθξάηεζε ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ
δηαξξνή (πγξφ) εμηδξψκαηνο ζην πεξηβάιινλ δηα κέζσ ηεο
κεκβξάλεο θαζψο θαη ζην έιθνο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο.
Απηνθφιιεηα κε πεξηκεηξηθή θνιιεηηθή επηθάλεηα απφ
θπζηθφ πιηθφ ψζηε λα επηηξέπεηαη ε άδειε αλαπλνή ηνπ
δέξκαηνο.
Γηαζηάζεηο: 10ρ10εθ

30

195,00

7

21PROC009570711 2021-11-19

17

Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα πδξνηξηρνεηδηθά απφ ίλεο
θπηηαξίλεο γηα έιθε ρακεινχ έσο πςεινχ εμηδξψκαηνο κε
πιέγκα επαθήο ρσξίο ζηιηθφλε πνπ απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία
ηδει ζην έιθνο. Να θέξεη εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε
θαη λα έρεη πςειή ζπγθξάηεζε ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ
δηαξξνή (πγξφ) εμηδξψκαηνο ζην πεξηβάιινλ δηα κέζσ ηεο
κεκβξάλεο θαζψο θαη ζην έιθνο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο.
Απηνθφιιεηα κε πεξηκεηξηθή θνιιεηηθή επηθάλεηα απφ
θπζηθφ πιηθφ ψζηε λα επηηξέπεηαη ε άδειε αλαπλνή ηνπ
δέξκαηνο.
Γηαζηάζεηο: 15ρ15εθ

30

240,00

18

Τδξνθαζαξηζηηθά ππεξαπνξξνθεηηθά επηζέκαηα απφ
πνιπαθξηιηθέο ίλεο, νη νπνίεο πδξνιχνπλ, απνξξνθνχλ θαη
δεζκεχνπλ ηηο εκίξεπζηεο λεθξψζεηο. Δκπνηηζκέλα κε
βαδειίλε, ε νπνία θαζηζηά ηελ αθαίξεζε ηνπ επηζέκαηνο
αηξαπκαηηθή θαη κε κφξηα πδξνθνιινεηδνχο ηα νπνία
πξνάγνπλ ηελ επνχισζε. Να θαζαξίδεη θαη λα πξνάγεη ηε
δηαδηθαζία επνχισζεο. Με αηκνζηαηηθέο ηδηφηεηεο, θαιή
ζπλνρή θαη εληαία αθαίξεζε. Γηα θαζαξηζκφ ειθψλ κε πγξή
λέθξσζε. Γηαζηάζεηο 5ρ40εθ +-1εθ θνξδφλη κε ζηπιεφ
εηζαγσγήο

140

1.145,20

19

Τδξνθαζαξηζηηθά ππεξαπνξξνθεηηθά επηζέκαηα κε
άξγπξν,απν πνιπαθξπιηθέο ίλεο νη νπνίεο
πδξνιχνπλ,απνξξνθνχλ θαη δεζκεχνπλ ηηο εκίξεπζηεο
λεθξψζεηο. Δκπνηηζκέλα κε βαδειίλε, ε νπνία θαζηζηά ηελ
αθαίξεζεηνπ επηζέκαηνο αηξαπκαηηθή θαη κε κφξηα
πδξνθνιινεηδνχο ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ επνχισζε. Να
θαζαξίδεη θαη λα δεζκεχεη ηελ πγξή λέθξσζε θαη λα παξέρεη
αληηκηθξνβηαθή δξάζε κέζσ ηνπ παξάγνληα αξγχξνπ. Γηα
θαζαξηζκφ ειθψλ κε πγξή λέθξσζε θαη ινίκσμε. Με
θνιιεηηθά, Γηαζηάζεηο : 15ρ15εθ.+-1εθ.

50

700,00

80

200,00

ΤΛΙΚΑ ΠΔΡΙΠΟΙΗΗ ΓΔΡΜΑΣΟ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ

20

Απνζηεηξσκέλε πδξνγέιε κε >90% λεξφ, αιγεληθφ αζβέζηην
θαη θπηηαξίλε. Να παξέρεη ηαπηφρξνλα πςειή ελπδάησζε θαη
απνξξφθεζεο εμηδξψκαηνο

8
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21

Απνζηεηξσκέλν ηζφηνλν δηάιπκα θαζαξηζκνχ ηξαπκάησλ κε
βάζε ην δηάιπκα “RINGER” (ηζφηνλνδηάιπκα ειεθηξνιχηε
απνηεινχκελν απφ ρισξηνχρν λάηξην , ρισξηνχρν θάιην
θαη ρισξηνχρν αζβέζηην),κε ζπγθέληξσζε φρη πάλσ απφ
0,02% ζε πνιπεμαλίδε θαη πνιπαηζπιελνγιπθφιε. ε
λνζνθνκεηαθή ζπζθεπαζία 1000ml.

30

420,00

20

800,00

ΠΡΔΤ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΤ
22

Δπνπισηηθφ, βηναπνξξνθήζηκν, 100% ίππεηνπ θνιιαγφλν, κε
αηκνζηαηηθέο ηδηφηεηεο, γηα έιθε ζηε θάζε ηεο
θνθθηνπνίεζεο. πζθεπαζία ζπξέη 75ml

23

Δπνπισηηθφο, βηναπνξξνθήζηκνο ζπφγγνο απν 100% ίππεην
θνιιαγφλν, κε αηκνζηαηηθέο ηδηφηεηεο, γηα έιθεζηε θάζε ηεο
θνθθηνπνίεζεο. Να θέξεη δήισζε εμνπζηνδφηεζεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ηελ εθπιήξσζε 20
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο θαη
ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. Γηαζηάζεηο:
10x10εθ

5.232,00

24

Aινηθή κε Yαινπξνληθφ Nάηξην 0,2% γηα βέιηηζην πγξφ
πεξηβάιινλ επνχισζεο θαη βαθηεξηαθή θνιιαγελάζε πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο θνηιφηεηαο ηνπ ηξαχκαηνο 20
κέζσ ηεο πςειήο ελδπκαηηθήο θαζαξηζηηθήο ηεο δξάζεο.
πζθεπαζία 30gr

340,00

25

Κξέκα κε Nαηξηνχρν Άιαο Yαινπξνληθνχ Ομένο 0,2% θαη
Αξγπξνχρν νπιθαδηαδίλε 1% γηα πξφιεςε ηεο κηθξνβηαθήο
κφιπλζεο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 20
παινπξνληθνχ νμένο λα πξνάγεη ηελ επνχισζε ηνπ
ηξαχκαηνο. πζθεπαζία 100gr

340,00

26

Απνζηεηξσκέλν spra yελαησξήκαηνο, γηα ηνπηθή ρξήζε, πνπ
πεξηέρεη Ναηξηνχρν Άιαο Ταινπξνληθνχ Ομένο 0,25%
ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο γηα κέγηζηε απνξξφθεζε, 20
κεηαιιηθφ άξγπξν γηα αληηκηθξνβηαθή δξάζε, βηηακίλε Δ θαη
άκπιν. Υσξίο βελδαιθνλην θαη δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ.
πζθεπαζία 125ml

9
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ΓΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΑ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΚΑΛΤΦΗ
ΤΓΡΑΣΗΗ ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΧΝ.
27

Να είλαη απφ δηάθαλν θίικ πνιπνπξεζάλεο θαη πιαίζην ζηελ
πάλσ πιεπξά γηα εχθνιε θαη ζηαζεξή εθαξκνγή θαη κε εγθνπή
ζην κέζν ηνπ επηζέκαηνο, θαη λα θέξεη 2 extra ηαηλίεο γηα πην
ηζρπξή ζπγθξάηεζε ηνπ θιεβνθαζεηήξα. Γηαζηάζεηο: 7cm X
8.5 +/- 1cm

24.150

1.548,02

28

Δπηζέκαηα αληηκηθξνβηαθά γηα θαζεηήξεο κε Γινπθνληθή
Υισξεμηδίλε ;ή polyhexamethylene biquanide δηακέηξνπ 2.5cm
+/- 1cm ή αληίζηνηρεο νπζίαο

75

797,25

29

Απνζηεηξσκέλνο κεηεγρεηξεηηθφο ηαρπεπίδεζκνο ηχπνπ
MEPORE. Γηαζηάζεηο: 9cm X 6cm +/- 2cm

350

11,24

6cm X 7cm +/- 2cm

5.000

89,00

10cm X 10cm +/- 2cm

8.800

172,48

10cm X 15cm +/- 2cm

2.400

128,40

20cm X 10cm +/- 2cm

5.300

341,85

30cm X 10cm +/- 2cm

4.200

411,18

ηζηγαξάθηα

600

340,08

ηξηγσλάθηα

600

340,08

θπθινηεξή νθζαικηθά επηζέκαηα απνζηεηξσκέλα

600

340,08

ΓΙΑΦΑΝΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ
ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΟ ΣΡΧΜΑ ΣΟ ΜΔΟΝ ΣΟΤ ΠΟΤ
ΓΔΝ ΚΟΛΛΑ ΣΟ ΣΡΑΤΜΑ

30

ΣΑΜΠΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
31

ΣΥΝΟΛΟ

28.411,01

10

