ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ "ΚΤΛΙΣΕΙΟ"
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΙΜΑ ΣΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) ΠΠΤΦΤ 2014 CPV 33621000-9
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ΑΔΡΑΓΧΓΟΙ

Αλάινγα κε ην λνύκεξν λα θέξνπλ ρξσκαηηζηέο ελδείμεηο. Να είλαη Latex free .Να είλαη απνζηεηξσκέλνη. Να είλαη ζθιεξνη θαη λα κελ θάκπηνληαη. Να έρνπλ αλεπαξθέο εύξνο ώζηε λα πεξλάεη
θαζεηήξαο αλαξξόθεζεο. Η θακππιόηεηά ηνπο λα πξνζαξκόδεηαη κε εθείλε ηνπ ζηόκαηνο
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ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ ΡΙΝΙΚΟ
ΣΑΜΠΟΝ ΜΔ ΧΛΗΝΑ
ΑΔΡΙΜΟΤ

πκπηεζκέλνη εηδηθνί ζπόγγνη κε δπλαηόηεηα δηόγθσζεο γηα πσκαηηζκό από βηνζπκβαηηθό πνιπκεξέο ζπλζεηηθό πιηθό, κε ζσιελίζθν αεξηζκνύ ζηε κέζε κε κήθνο 7,5mm.
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ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΧΣΙΚΔ
ΚΑΛΣΔ

1) Να αζθνύλ δηαβαζκηζκέλε πίεζε ζε όιν ην κήθνο ηνπο κε maximum πίεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ αζηξάγαινπ.
2)Να είλαη απαιιαγκέλεο από Latex
3)Να είλαη αλνηρηέο ζηα δάρηπια ηνπ πνδηνύ, ειαθξηέο, άλεηεο, λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ αέξα θαη λα κπνξνύλ λα πιύζνύλ.
4)Να πεξηέρνπλ ηνιάρηζηνλ 20% ειαζηάλε θαη 6% λεόπξελην θαη ην ππόινηπν πνιπακίδην.
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ΑΝΣΛΙΔ
ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ
ΑΝΑΛΓΗΙΑ

1) Να παξαρσξεζεί ην ξνιότ ζπζθεπήο
2) Απνζηεηξσκέλα κ. ρ. κε θίιηξν θαηαθξάηεζεο κηθξνζσκαηηδίσλ, κε πηζηόηεηα ξνήο θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο & θιείδσκα γηα απνθπγή επηπιένλ έγρπζεο. Έγρπζε από 24ώξνπ
θαη 48σξνπ κε πνηθίιε πεξηεθηηθόηεηα. βαζηθή ξνή από 0,5 - 2 ml/h ηνπιάρηζηνλ. Κιείδσκα κηθξόηεξν ησλ 15 ιεπηώλ θαη bonus έγρπζε απν 0,5 ml
3) Να είλαη Latex free θαη DEHP free κ.ρ
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ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ
ΣYΛΔΟΙ

Απνζηεηξσκέλνη: α) Απινί μύιηλνη ζε αηνκηθή ράξηηλε ζπζθεπαζία β) Ξύιηλνο ζε ζσιελάξην πιαζηηθό κε βηδσηό πώκα ρσξίο πιηθό κεηαθνξάο γ) Ξύιηλνο ζε ζσιελάξην πιαζηηθό κε βηδσηό
πώκα. Σν ζσιελάξην λα πεξηέρεη πιηθό κεηαθνξάο.
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ύζηεκα 2 ηεκαρίσλ
A. Βάζεηο
1. Βάζεηο (γηα θνινζηνκία, εηιενζηνκία, νπξεηεξνζηνκία), επίπεδεο, εύθακπηεο, θνβόκελεο, κε λέαο ηερλνινγίαο θνιιεηηθό γηα αζθάιεηα, αλαθνύθηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο, κε θαη
ρσξίο ππνδνρή δώλεο. Πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηε δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ θαη ν δαθηύιηνο ζύλδεζεο κε ηνλ ζάθν λα είλαη 40, 60, 70 mm.
ΒΑΔΙ
ΟΤΡΗΣΗΡΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ α. Αδηαθαλείο θπθιηθέο θαη νβάι
ΚΟΛΔΟΣΟΜΙΑ
β. Γηαθαλείο θπθιηθέο θαη νβάι
2. Βάζεηο (γηα θνινζηνκία, εηιενζηνκία, νπξεηεξνζηνκία), θπθιηθέο θαη νβάι, convex, θνβόκελεο, κε λέαο ηερλνινγίαο θνιιεηηθό γηα αζθάιεηα, αλαθνύθηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο κε θαη
ρσξίο ππνδνρή δώλεο. Πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηε δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ θαη ν δαθηύιηνο ζύλδεζεο κε ηνλ ζάθν λα είλαη 40, 60, 70 mm.
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α. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ γηα ηηο βειόλεο κηαο ρξήζεο είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε Α6 6404 δηο (ΦΔΚ 681/η.Β/8-8-91) <<ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΛΑΣΙΚΧΝ ΤΡΙΓΓΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΟΝΧΝ ΜΙΑ ΥΡΗΗ>>
β. Η κέζνδνο απνζηείξσζεο λα είλαη θαηνρπξσκέλε θαη απνδεθηή δηεζλώο. Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηίζεληαη εθζέζεηο ειέγρνπ παξαδνρήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντόλησλ.
ΒΔΛΟΝΔ ΜΙΑ ΥΡΗΗ
γ. ε θάζε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ πξντόληνο.
(ΓΙΑΦ. ΜΔΓΔΘΗ) θαη
δ. Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηθαλόο αξηζκόο δεηγκάησλ, ζε όια ηα κεγέζε πνπ πξνζθέξνληαη, γηα έιεγρν από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηνπ δ/ζκνύ.
ΙΝΟΤΛΙΝΗ
ε. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ1348/04 όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε (Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ).
ζη. Να πξνζθεξζνύλ ζε δηάθνξα κεγέζε

8

ΒΔΛΟΝΔ ΓΙΑ PORT

Βειόλεο Huber θεθακέλεο κε πξνέθηαζε θαη πεηαινύδα ππό νξζή γσλία θαη αηξαπκαηηθό άθξν. Η βειόλε λα είλαη επηθαιπκέλε από ιηπαληηθή νπζία γηα δηεπθόιπλζε εηζόδνπ/εμόδνπ ηεο. Με
πηεξύγηα (πεηαινύδα) ζηεξέσζεο θηα εύθνιε ηνπνζέηεζε θαη πξνζπλδεδεκέλε πξνέθηαζε (20-30cm), ζεκείν ζύλδεζεο ην νπνίν λα εθάπηεηαη αεξνζηεγώο ζε ζύξηγγεο ηύπνπ luer θαη luer
lock κε θηπο δηαθνπήο ξνήο. Να είλαη latex free θαη DEHP free κ.ρ. απνζηεηξσκέλεο. Σν πιηθό ηεο πξνέθηαζεο λα είλαη αδξαλέο ζηε ρεκεηνζεξαπεία. Μεγέζε : 19-22G, κήθνπο 15mm-30mm
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ΒΡΑΥΙΟΛΑΚΙΑ ΝΔΟΓΝΧΝ Υξώκαηνο ξνδ (γηα ζήιπ) ή κπιε (γηα άξξελ), από πιαζηηθό πιηθό, λα θιείλνπλ κε αλνμείδσην αηξαπκαηηθό θιηπ, κε δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ηνπ νλόκαηνο, λα αθαηεξείηαη κόλν κε θόςηκν.
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ΓΛΧΟΠΙΔΣΡΑ

α)Ξύιηλα, κηαο ρξήζεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνζηεηξσκέλα. β) Ξύιηλα κηαο ρξήζεο ζε ζπζθεπαζηα 100 ηεκαρίσλ κε απνζηεηξσκέλα.
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ΓΡΑΜΜΔ ΔΓΥΤΗ
ΑΙΜΟΓΙΑΓΙΗΘΗΗ

Σα ζεη αξηεξην-θιεβηθώλ γξακκώλ θαη γξακκώλ έγρπζεο γηα εθηέιεζε αηκνδηήζεζεο λα είλαη γηα κεραλήκαηα NIKKISO Model DBB-05, θαη Formula.
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ΓΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα 100% από πνιπάλζξαθα γηα λα κελ ραξάζζνπλ εύθνια θαη δπζρεξαίλνπλ ηνλ ρξήζηε. Να θαιύπηνπλ κεγάιε επηθάλεηα (από ηα θξύδηα κέρξη ηα πιατλά ηνπ
πξνζώπνπ) γηα απνθπγή εηζόδνπ θπηηαξνζηαηηθνύ παξάγνληα. Να έρεη ιάζηηρν θαη ξπζκηζηή γηα ηέιεηα εθαξκνγή. Να είλαη ζύκθσλα κε ηελ ΔΝ 166/7.1.2.1.1.2.
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ΓΔΙΚΣΔ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ
ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ

Με έληνλε έλδεημε αιιαγήο ηνπ δείθηε, επαίζζεηνη ζηε ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο.
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ΓΔΙΚΣΔ ΡΗΞΔΧ
ΘΗΛΑΚΙΟΤ

Σεζη πξόσξεο ξήμεο πκέλσλ. Απνζηεηξσκελα ζε δηαθαλε εηδηθή ζεζε. Η ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη:
Α)Σελ
ηαηλία αλίρλεπζεο. Β) Δηδηθό ζεηιεό γηα δεηγκαηνιεςία. Γ)Δηδηθό buffer ζην νπνίν λα ηνπνζεηεηηαη ν ζηεηιενο κεηά ηελ ιήςε δεηγκαηνο.
Σν ηεζη λα
ιεηηνπξγεί κε ηελ αλίρλεπζε ηεο Α θεηνπξσηείλεο θαη ηεο πξσηείλεο ηνπ πιαθνύληα PP12 ζηα θνιπηθά πγξά, ηόζν κε κνλνθισληθά όζν θαη κε πνιπθισληθά αληηζώκαηα. Ν είλαη ηδαληθό θαη
αμηόπηζην αθόκα θαη ζε κηθξέο ξήμεηο. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ η 99% επαηζζεζία θαη εηδηθόηεξα θαηά ηηο εβδνκάδεο 24-34. Να κελ επεξεαδεηαη απν πνζόηεηα αίκαηνο, ινηκώμεο θαη λα κε
ρξεηάδεηαη θνιπνδηαζηνιέαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
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ΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ
ΒΔΛΟΝΧΝ 3lt θαη 5,5lt

Να είλαη πιαζηηθά απόξξηςεο θαη πεξηζπιινγήο αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ. Να θέξνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαπάθη κε εηδηθέο εγθνπέο πνπ λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε
ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ βεινλώλ από ηε ζύξξηγγα
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ΓΟΥΔΙΑ ΤΛΛΟΓΗ
ΟΤΡΧΝ ΠΛΑΣΙΚΑ
24/ΧΡΟΤ
ΔΜΒΡΤΟΤΛΚΙΑ (ΙΚΤΑ)
KIWI

Γνρεία νύξσλ 24σξνπ θαηακέηξεζεο πιαζηηθά κε απνζηεηξσκέλα κε πώκα ρσξεηηθόηεηαο 2-2,7 ιίηξσλ, κε βαζκνλόκεζε αλά 100cc
Πιήξεο ζύζηεκα ηνθεηνύ κε ηε βνήζεηα ηνπ θελνύ, ζρεδηαζκέλν γηα όιεο ηηο ζηάζεηο θεθαιήο ηνπ εκβξύνπ. Να δηαζέηεη εύθακπην θαιώδην θαη ρακεινύ πξνθίι βεληνύδα (cup) πνπ επηηξέπεη
ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο απνζύλδεζεο. Απνζηεηξσκέλν, κίαο ρξήζεσο, ρσξίο ιάηεμ, εληόο δηαθαλνύο ζήθεο.
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ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΙΑΚΟΙ
ΧΛΗΝΔ ΥΧΡΙ
CUFF,
ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΙ,
ΘΔΡΜΟΔΤΑΙΘΗΣΟΙ,
ΑΡΚΔΣΑ
ΚΛΗΡΟΙ Νν 2-4

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ζηιηθνλαξηζκέλν PVC ή ζηιηθόλε. Να έρνπλ αηξαπκαηηθό άθξν. Να είλαη ζρεηηθά ζθιεξνί θαη λα κελ θάκπηνληαη γηα εύθνιε δηαζσιήλσζε αιιά λα είλαη
ζεξκναηεύζζεηνη. Να είλαη θαηάιιεινη γηα δηαζσιήλσζε από ην ζηόκα ή ηελ κύηε ή θαη από ηηο 2 νδνύο. Nα αλαγξάθεηαη ην λνύκεξν ηνπ ζσιήλα γηα επθξηλή έιεγρν θαη λα δηαηίζeληαη από
Νν 2 εσο Νν 9. Να έρνπλ εκθαλή αξίζκεζε κήθνπο νύησο ώζηε λα ειέγρεηαη ην βάζνο εηζαγσγήο θαη ζηεξέσζεο ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα. Να δηαζέηνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή. Να είλαη
ηεθκεξησκέλα απνιύησο αζθαιή γηα ρξήζε ζε λενγλά, βξέθε θαη παηδηά.
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ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΙΑΚΟΙ
ΧΛΗΝΔ (ΓΙΑΦ.
ΜΔΓΔΘΧΝ) ΜΔ CUFF
ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΙ
ΘΔΡΜΟΔΤΑΙΘΗΣΟΙ,
ΑΡΚΔΣΑ ΚΛΗΡΟΙ

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πιηθό πνπ λα είλαη ηειείσο αλεθηό από ην αλζξώπηλν ζώκα. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο δηάθαλνπ θαη ην πιηθό θαηαζθεπήο λα είλαη ζηιηθνλαξηζκέλν PVC
ή ζηιηθόλε. Να έρνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή.Nα αλαγξάθεηαη ην λνύκεξν ηνπ ζσιήλα γηα επθξηλή έιεγρν.Να είλαη ζρεηηθά ζθιεξνί θαη λα κελ θάκπηνληαη, γηα εύθνιε δηαζσιήλσζε, αιιά, ν
ζσιήλαο λα καιαθώλεη θαη απνθηά ην απόιπην αλαηνκηθό ζρήκα ηνπ αζζελνύο. Σν CUFF λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιηθό, πνπ αθελόο δελ ζξάπεηαηθαη αθεηέξνπ εκθαλίδεη επαηζζεζία
ώζηε λα παξαθνινπζεί ηελ αιιαγή ηεο πίεζεο ζηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ.Σν CUFFλα ειέγρεηαη από πνιύ επαίζζεην νδεγό (PILOT) κε άκεζν έιεγρν ηεο πιήξσζήο ηνπ θαη
ησλ δηαθπκάλζεσλ απηήο. Να έρνπλ CUFF πνπ λα απαηηεί ηνλ ιηγόηεξν δπλαηό αέξα γηα λα γεκίδεη θαη λα έρεη πνιύ κηθξή επηθάλεηα επαθήο κε ηα ηνηρώκαηα ηεο ηξαρείαο ώζηε λα είλαη
αηξαπκαηηθό.
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ΔΠΙΘΔΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΦΛΔΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Να είλαη δηαθαλεο απηνθόιιεην, θαη κε έλα ελζσκαησκέλν ηακπόλ γέιεο πνπ πεξηέρεη γιπθνληθή γιπθνμηδίλε, κε αληηκηθξνβηαθή θαη αληηκπθεηηζηαθή δξάζε.

ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ
ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ

ΑΦΡΧΓΔ ΔΠΙΘΔΜΑ ΜΔ ΟΛΙΓΟΑΚΥΑΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΑ ΔΛΚΗ
Αθξώδεο επίζεκα λαλνηερλνινγίαο κε νιηγνζαθραξίηε. Με πιέγκα ζηελ επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαύκα 13x12εθ. +- 1εθ.
15x20 εθ. +- 1εθ. =
ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΗ ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ
Αθξώδε επηζέκαηα κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαύκα, εκπνηηζκέλν κε βαδειίλε ώζηε λα
ππάξρεη αλώδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε θαη πδξνθνιινεηδέο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αύμεζε ηλνβιαζηώλ θαη λα πξνάγεηαη ε επνύισζε. Mε αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα αξγύξνπ ζην
πιέγκα πεξηεθηηθόηεηαο 0,35 mg/cm2, ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε, ώζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο αληηκηθξνβηαθή πξνζηαζία ρσξίο θίλδπλν ηνμηθόηεηαο. Γηα κνιπζκέλα έιθε από κέηξηεο έσο πςειέο
εθθξίζεηο.Γηαζηάζεηο:
Mε θνιιεηηθά 10x12εκ. +- 1εκ. 15x15εκ. +- 1εκ. 15x20 εκ.+- 1εκ
1. Αθξώδεο επίζεκα ζηιηθόλεο απηνθόιιεην.
Με εληαίν δηάηξεην ζηξώκα ζηιηθόλεο ην νπνίν λα θαιύπηεη ην αθξώδεο ζηξώκα αιιά θαη ηελ θνιιεηηθή επηθάλεηα, κε νπέο δηακέηξνπ >1,7mm γηα άκεζε απνξξόθεζε. Με εηδηθό επηπιένλ
απνξξνθεηηθό ζηξώκα από ίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη θπηηαξίλεο γηα κεγάιε ζπγθξάηεζε ηνπ εμηδξώκαηνο ππό ζπλζήθεο πίεζεο. Σν αθξώδεο ζηξώκα λα παίξλεη ην ζρήκα ηνπ έιθνπο ζε
βάζνο θαη έθηαζε. Καηάιιειν γηα έιθε κε ρακειό έσο πςειό βαζκό εμηδξώκαηνο. Διαζηάζειρ : 12,5Υ12,5εκ. 17,5Υ17,5εκ.
.2. Αθξώδεο επίζεκα ζηιηθόλεο απηνθόιιεην κε άξγπξν νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλν ζην αθξώδεο ζηξώκα. Με εληαίν δηάηξεην ζηξώκα ζηιηθόλεο ην νπνίν λα θαιύπηεη ην αθξώδεο ζηξώκα
αιιά θαη ηελ θνιιεηηθή επηθάλεηα, κε νπέο δηακέηξνπ >1,7mm γηα άκεζε απνξξόθεζε. Να έρεη δπλαηόηεηα κεγάιεο ζπγθξάηεζεο ηνπ εμηδξώκαηνο ππό ζπλζήθεο πίεζεο. Σν αθξώδεο
ζηξώκα λα παίξλεη ην ζρήκα ηνπ έιθνπο ζε βάζνο θαη έθηαζε. Καηάιιειν γηα έιθε κε ρακειό έσο πςειό βαζκό εμηδξώκαηνο. Διαζηάζειρ : 17,5Υ17,5εκ.
.3. Eπηζέκαηα από πιέγκα πνιπεζηέξα εκπνηηζκέλα κε πδξνθνιινεηδέο θαη αξγπξνύρν ζνπιθαδηαδίλε
ώζηε λα ππάξρεη αλώδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε θαη πδξνθνιινεηδέο ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε αύμεζε ηλνβιαζηώλ θαη λα πξνάγεηαη ε επνύισζε. Mε αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα αξγύξνπ ώζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο αληηκθξνβηαθή πξνζηαζία ρσξίο θίλδπλν ηνμηθόηεηαο,
κε θνιιεηηθά. Διαζηάζειρ : 15Υ15 εκ. και 10Υ12 εκ.
Α/Α.4. Αιγεληθό αληηκηθξνβηαθό επίζεκα κε άξγπξν θαη θπηηαξίλε πςεινύ G πνπ λα ζπλδπάδεη κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα , αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή ζπλνρή Διαζηάζειρ : 3Υ44 εκ.
.5. Δπηζέκαηα ειθώλ απηνθόιιεηα κε πδξνθνιινεηδή θπηηαξίλεο ζε εηδηθό ζρήκα πεηαινύδαο γηα θαιιίηεξε εθαξκνγή ζε θηέξλεο, αγθώλα ,θόθθπγα. Διαζηάζειρ : 6Υ8εκ. και 9Υ11.εκ.
6. Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα πδξνηξηρνεηδηθά από ίλεο θπηηαξίλεο γηα έιθε ρακεινύ έσο πςεινύ εμηδξώκαηνο κε πιέγκα επαθήο ρσξίο ζηιηθόλε πνπ απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηδέι ζην
έιθνο. Να θέξεη εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε θαη λα έρεη πςειή ζπγθξάηεζε ώζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ δηαξξνή (πγξό) εμηδξώκαηνο ζην πεξηβάιινλ δηα κέζσ ηεο κεκβξάλεο θαζώο θαη
ζην έιθνο ππό ζπλζήθεο πίεζεο. Απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθή θνιιεηηθή επηθάλεηα από θπζηθό πιηθό ώζηε λα επηηξέπεηαη ε άδειε αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. Διαζηάζειρ : 10Υ10εκ. 15Υ15εκ.
20Υ20εκ.
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ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΧΝ

Απηνθόιιεηε δηαθαλήο κεκβξάλε γηα ζπγθξάηεζε θιεβνθαζεηήξσλ, (κε εγθνπή) 6 cm Υ 7 cm. Γηαθαλήο ιεπηή κεκβξάλε (θίικ). Ιδαληθό γηα ηελ θάιπςε ζεκείσλ ελδνθιέβηαο πξόζβαζεο,
κε πθαζκάηηλν πεξηζώξην γηα θαιύηεξε ζηεξέσζε. Απιό ζύζηεκα δηάζεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε κε ην έλα ρέξη. Πξνζηαηεύεη ηελ πεξηνρή από κηθξόβηα θαη κνιπζκέλα πγξά. Να
είλαη δηαπεξαηό επηηξέπνληαο ηελ εμάηκηζε ησλ πδξαηκώλ θαη ηελ εηζξνή νμπγόλνπ, αιιά λα απνηειεί απόιπην κηθξνβηαθό θξαγκό. Σν εμσηεξηθό πεξίβιεκα λα απνθνιιάηαη ζε δύν θάζεηο
γηα θαιύηεξε εθαξκνγή
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ΔΠΙΣΟΜΙΑ

Υάξηηλα ινπζηξαξηζκέλα ή πιαζηηθά επηζηόκηα ζπηξνκέηξνπ. Μηαο ρξήζεο. Να κε κεηαβάιιεηαη ή κεηακνξθώλεηαη.
Να κελ αιινηώλεηαη θαηά ηνλ εκπνηηζκό κε ηνλ ζίειν. Δλζσκαησκέλα ζε θίιηξν ζπηξόκεηξνπ. Σν θίιηξν λα έρεη αλαηνκηθό ζρήκα νβάι γηα θαιύηεξε εθαξκνγή.
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ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ
ΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟΤ
ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ ΜΔ
ΞΔΣΡΑ

Απηνθόιιεηα ειεθηξόδηα γηα ειεθηξνθαξδηνγξάθν, ελειίθσλ κε πγξό δειέ ζην ζθνπγγαξάθη επαθήο ππναιιεξγηθό λα έρνπλ ηέιεηα εθαξκνγή κε άξηζηε ζπγθόιιεζε θαη λα κελ μεθνιινύλ
όηαλ ην ζεκείν ζπγθόιιεζεο βξαρεί ή ηδξώζεη λα κελ αθήλνπλ ππόιεηκκα ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο ζην δέξκα. Να θέξνπλ θνύκπσκα αζθαιείαο επελδπκέλν κε
AG/AGCL. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθά θάθεια αινπκηλίνπ γηα λα κελ επεξεάδεηαη από θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Να είλαη απνζηεηξσκέλα γηα δύν ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ
εκεξνκελία παξαγσγήο. Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε
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ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ
ΠΡΟΧΡΙΝΟ
ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΗ

Ηιεθηξόδηα πξνζσξηλήο βεκαηανδόηεζεο, 5F δηπνιηθά κεθνπο 110cm, βαζκνλνκεκέλα αλά 5cm κε απόαηαζε ειεθηξνδίσλην έλα από ην άιιν 15mm αθηηλνζθηεξά, κε κπαιόλη latex
ζπκκεηξηθό κε θιεβνθαζεηήξα εηζαγσγέα 12G από teflon θαη ζύξηγγα γηα ην θνύζθσκα ηνπ κπαινληνύ. Μηαο ρξήζεσο απνζηεηξσκέλα.
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ΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΙΚΑ
ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ Α

πκππθλσκέλα όμηλα δηαιύκαηα δηαθνξεηηθήο θαη πνιιαπιήο ειεθηξνιπηηθήο ζύζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε θύζηγγα ζθόλεο δηηηαλζξαθηθνύ λαηξίνπ (δνρείν ησλ 5
ιίηξσλ έθαζην).
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ΙΟΘΔΡΜΙΚΔ
ΚΟΤΒΔΡΣΔ
ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Ιζνζεξκηθέο θνπβέξηεο πξώησλ βνεζεηώλ παξέρεη ζηηγκηαία πξνζηαζία έλαληη ζην θξύν ή ηε ζεξκόηεηα. Γηάζηαζε: 155-160x210-260cm
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εη θαζεηήξα έζσ ζθξαγίηηδαο, ππνθιεηδίνπ θαη κεξηαίαο θιέβαο ,δπν απιώλ δηακέηξνπ 12fr,κήθνπο 15-20 cm,από πνιπνπξεζάλε κε επζέα άθξα ,κε ειαζηηθό θαη εύθακπην άθξν-απόιπηα
ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΙΜΟΚ/Η αηξαπκαηηθό –ην νπνίν παξεθθιίλεη όηαλ ζπλαληά ην αγγεηαθό ηνίρσκα πξνζηαηεύνληαο ην από ηξαπκαηηζκνύο. ζεη ηνπνζέηεζεο λα πεξηιακβάλεη εθηόο από ηνλ θαζεηήξα, 1 βειόλα
ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ
παξαθέληεζεο 18Ga,1 ζπξκάηηλν νδεγό ηθαλήο δηακέηξνπ θαη κήθνπο κε αηξαπκαηηθά άθξα (1 επζύ ,1 ζε ζρήκα J), 1αγγεηαθν δηαζηνιέα, πώκαηα θαζεηήξσλ,1 απνζηεηξσκέλν πεδίν ρσξίο
νπή, ζθηγθηήξεο πξνεθηάζεσλ απιώλ.
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εη θαζεηήξα έζσ ζθαγίηηδαο, ππνθιεηδίνπ θαη κεξηαίαο, δπν απιώλ δηακέηξνπ 12 fr, κήθνπο 15-20cm, από πνιπνπξεζάλε κε επζέα άθξα, κε ειαζηηθό θαη εύθακπην άθξν – απόιπηα
αηξαπκαηηθό – ην νπνίν παξεθθιίλεη όηαλ ζπλαληά ην αγγεηαθό ηνίρσκα πξνζηαηεύνληαο ην από ηξαπκαηηζκνύο. Σν ζεη ηνπνζέηεζεο λα πεξηιακβάλεη εθηόο από ηνλ θαζεηήξα, 1 βειόλα
ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΙΜΟΚ/Η
παξαθέληεζεο 18 Ga, 1 ζπξκάηηλν νδεγό ηθαλήο δηακέηξνπ θαη κήθνπο κε αηξαπκαηηθά άθξα (1 επζύ, 1 ζε ζρήκα J), 1 αγγεηαθό δηαζηνιέα, πώκαηα θαζεηήξσλ, 1 απνζηεηξσκέλν πεδίν
ΣΡΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ
ρσξίο νπή, ζθηγθηήξεο πξνεθηάζεσλ απιώλ. Να θαηαηεζεί δείγκα. Γηαηεξνύκε ηελ επηθύιαμε γηα ηελ επηινγή ηνπ ζεη γξακκώλ κεηά από δνθηκαζηηθή ρξήζε ζηνλ αζζελή.
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ΚΙΣΡΙΚΟ ΟΞΤ Δ ΚΟΝΗ Γηαιπηηθό αιάησλ

31

ΚΛΙΠ ΟΜΦΑΛΟΤ

Κιηπο νµθάιηνπ ιώξνπ, πιαζηηθά, απνζηεηξσκελα, κηαο ρξεζεσο ζε κεκνλσκέλε δηαθαλή θαη αλζεθηηθή ζπζθεπαζία . Καηαζθεπαζκέλα από ιείν θαη ζθιεξό ππναιιεξγηθό πιαζηηθό ρσξίο
αηρκεξά άθξα, απαιιαγκέλα από latex, ζηιηθόλε θαη PVC. Να δηαζέηνπλ: 1. Γξακκσηή ιαβή. 2.νδνλησηνύο ζηαγόλεο . 3. Πξνζηαηεπηηθή νπή.4. Γηπιό αγθηζξσηό ζύζηεκα αζθαιείαο. 4.
Δηδηθό κεραληζκό θιεηδώκαηνο(κάληαιν). Να δηαηεξνύλ εξκεηηθό θιείζηκν θαη λα εθαξκόδνπλ ζηαζεξή πίεζε ζε θάζε κέγεζνο νκθαινύ θαζώο απηόο ζπξξηθλώλεηαη.
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ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ
ΔΝΗΛΙΚΧΝ

Κνιάξα απρέλνο καιαθά s-m-L-XL Από αθξώδεο πιηθό ππναιεξγηθό επελδπκέλν κε ύθαζκα κε Γπλαηόηεηα απηνθόιιεηεο ζπγθξάηεζεο γηα ζηαζεξνπνίεζε Α.Μ..
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ΚΟΛΛΑΡΑ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΑ

Κνιάξα απρέλνο καιαθά s-m-L Από αθξώδεο πιηθό ππναιεξγηθό επελδπκέλν κε ύθαζκα κε Γπλαηόηεηα απηνθόιιεηεο ζπγθξάηεζεο γηα ζηαζεξνπνίεζε Α.Μ..
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ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΗΡΑ

Απρεληθό θνιιάξν πιαζηηθό από δηάηξεην ζθιεξό πιαζηηθό πιηθό κε κπνξληνύξα από ειαζηηθό πιηθό επελδπκέλε κε δέξκα. Σα πιηθά ηνπ λα είλαη πςειήο πνηόηεηαο θαη αληνρήο
κε αληηαιιεξγηθή, κε ηνμηθή, αληηεθηδξσηηθή δξάζε. Γηαζέηεη αεξνθόξεο νδνύο. Να είλαη ζπκβαηό κε ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Σν ύςνο ηνπ λα ξπζκίδεηαη κε απηνθόιιεην (velcro). Να θιείλεη
κε απηνθόιιεην (velcro). Να κπνξεί λα πιπζεί. Μεγεζε: s-m-l-xl
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Απρεληθό θνιιάξν ζηήξημεο ζθιεξό ηύπνπ philadelphia γηα πςεινύ βαζκνύ αθηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηξηθή εθαξκνγή, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιαζηηθό πιηθό πςειήο
πνηόηεηαο θαη αληνρήο. Να θέξεη δπν εξγνλνκηθέο βαιβίδεο γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε γλάζνπ θαη ηληαθνύ (p.v.c. πιηθό). πνπ κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ. Γηα ην θιείζηκν λα δηαζέηεη
ΚΟΛΛΑΡΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ απηνθόιιεην (velcro). Με νπή γηα ηξαρεηνζηνκεκέλνπο αζζελείο Μέγεζνο ελειίθσλ SMALL κε πεξηθέξεηα απρέλνο 30-35 cm. Μέγεζνο ελειίθσλ MEDIUM κε πεξηθέξεηα απρέλνο 35-40 cm.
Μέγεζνο ελειίθσλ LARGE κε πεξηθέξεηα απρέλνο 40-45 cm
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ΚΟΛΠΟΓΙΑΣΟΛΔΙ

Να ζηαζεξνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο, κε ειαζηηθόηεηα, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία απνζηεηξσκέλα, ππναιιεξγηθά, από αηζπιέλην (από ζθιεξό πιαζηηθό θηιηθό πξνο ην
πεξηβάιινλ), λα κελ ζπάδνπλ, αλά έλα ζπζθεπαζκέλα ζε αδηάβξνρε,αλζεθηηθή, δηαθαλή ζήθε, κηαο ρξήζεο. Γηαζηάζεηο S,M,L.
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ΚΤΒΔΣΣΔ
ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ

Να κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κηα ζπζθεπέο κέηξεζεο αηκνζθαηξίλεο. Να δίλεηαη ε ζπζθεπή. Με ξεύκα θαη κε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία 100 σξώλ. Δύξνο
κέηξεζεο Hb από 0 g/l έσο 255 g/l.
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ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ
ΑΝΑΙΘΗΙΑ

πηξάι 2 κέηξα ρακειήο ελδνηηθόηεηαο θαη ρακεινύ ζπληειεζηή απνξξόθεζεο αεξίνπ-πιαζηηθνύ. Δλειίθσλ κε 3 ζσιήλεο κεγέζνπο πεξίπνπ 2x150 cm & 1x100cm, κε ζπλδεηηθό Τ-γσλία κε
ππνδνρή γηα θαπλνγξάθν, αζθό 3 ιίηξσλ θαη ζπλδεηηθό αζθνύ επζύ.
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ΚΤΠΔΛΛΑ ΟΤΡΧΝ ΜΗ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΑ

Ηκηδηαθαλή ησλ 100ml κε βηδσηό πώκα, αλζεθηηθά θαη
κε εηηθέηα γηα αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ
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ΚΤΠΔΛΛΑ
ΟΤΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
100cc ( ΠΟΣΗΡΑΚΙΑ
ΟΤΡΟΚ ΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ),
ΑΠΟ ΣΔΙΡΧΜΔΝΑ, ΜΔ
ΠΧΜΑ ΒΙΓΧΣΟ

Απνζηεηξσκέλα αλά έλα, εκηδηαθαλή, ησλ 100 ml κε βηδσηό πώκα, αλζεθηηθά θαη κε εηηθέηα γηα αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ.
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ΛΑΒΙΓΔ ΡΗΞΔΧ
ΘΗΛΑΚΙΟΤ

Πιαηηθά άγθηζηξα κε αηρκεξή αθίδα (amniohook), επζεία ή θπξηά, απνζηεηξσκέλα, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία απαιιαγκέλε από Latex, Silicone θαη PVC. κίαο ρξήζεσο, γηα ηερλεηή ξήμε
πκέλσλ. Να πιεξνί όια ηα δηεζλή standard αζθαιείαο θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE. Να έρεη κήθνο ±26cm.
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ΛΑΡΤΓΓΙΚΗ ΜΑΚΑ
Μ.Υ.
ΤΠΔΡΓΛΧΣΣΙΓΙΚΗ
ΤΚΔΤΗ
ΑΔΡΙΜΟΤ ΣΤΠΟΤ
FASTRACH (LMA
Fastrach) Όια ηα
κεγέζε Δπηζήκαλζε CE Mark
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ΛΑΣΙΥΟ ΑΙΜΟΛΗΦΙΑ

Ικάληαο ειαζηηθόο κε πιαζηηθν θιηπ γηα αηκνιεςία
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ΜΑΚΑ
ΝΔΦΔΛΟΠΟΙΗΗ
ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ

Γηαθαλήο, καιαθή, άλεηε γηα ηνλ αζζελή, ζπλδέεηαη εύθνια κε ξνόκεηξν νμπγόλνπ θαη δελ απνζπλδέεηαη εύθνια ζε ςειέο ξνέο. Νεθεινπνίεζε ησλ 5ml ζε 10 min. Μεγάιεο πιεπξηθέο νπέο.
Σν πνηήξη λεθεινπνίεζεο λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο άλσ ησλ 5 ml θαη ν ζσιήλαο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 180cm. Απνηειεζκαηηθή λεθεινπνίεζε αθόκα όηαλ ν αζζελήο
είλαη ζε ύπηηα ζέζε.
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ΜΑΚΔ VENTURI
ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ

Γηάθαλεο, καιαθό, άςνγε εθαξκνγή ζην πξόζσπν, άλεηε γηα ηνλ αζζελή, κε καθξύ ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ 180 έθ, πνπ ζπλδέεηαη εύθνια κε ξνόκεηξν νμπγόλνπ θαη δελ απνζπλδέεηαη εύθνια
ζε ςειέο ξνέο. Αμηόπηζηε πνζόηεηα νμπγόλνπ κε δπλαηόηεηα πνιιώλ δηαβαζκίζεσλ από 24% κέρξη 60% κε ηε ρακειόηεξε δπλαηή ξνε νμπγόλνπ. Με μερσξηζηό ζπλδεηηθό κεηαμύ κάζθαο
θαη παξνρήο νμπγόλνπ γηα ηελ θάζε δηαβάζκηζε ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ.
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ΜΑΚΔ ΑΠΛΔ
ΥΔΙΡ/ΚΔ

Μάζθεο ρεηξνπξγείνπ εληζρπκέλεο, ηξηώλ ζηξσκάησλ, κε ιάζηηρν ή θνξδόλη, άνζκεο, κε επηξξήλεην έιαζκα ζε όιν ην κήθνο ηεο κάζθαο γηα ζσζηή εθαξκνγή κε ή ρσξίο πξνζηαηεπηηθό
νζώλεην καηηώλ, λα είλαη αδηάβξνρεο θαη δηαπεξαηέο από ηνλ αέξα, κε ηξηπιό θίιηξν πςειήο ηθαλόηεηαο.
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ΜΑΚΔ ΟΞΤΓΟΝΟΤ
ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ

Μάζθεο νμπγόλνπ . Η κάζθα πξέπεη λα έρεη ζπλδεηηθό ζσιήλα 200cm πεξίπνπ θαη θαηαζθεπαζκέλε από ηαηξηθό pvc, ππνρξεσηηθά άρξσκε θαη δηαθαλήο. Να έρεη ξπζκηδόκελν επηξίλην
έιαζκα γηα λα επηηξέπεη ηελ ζσζηή εθαξκνγή θαη λα εκπνδίδεη ηηο δηαξξνέο νμπγόλνπ
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ΜΑΚΔ ΡΙΝΙΚΔ

Άλεηε γηα ηνλ αζζελή, κε ξηληθέο ρνάλεο από καιαθό πιηθό κε αλαηνκηθό ζρήκα, κε επηθάλεηα ζηαζεξνπνίεζεο ζην άλσ ρείινο ηνπ αζζελή. Με δαρηπιίδη πνπ ελώλεη ηνπο δπν ζσιήλεο θάησ
από ην γλάζν ηνπ αζζελή. Με καθξύ ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ 180 έθ, πνπ ζπλδέεηαη εύθνια κε ξνόκεηξν νμπγόλνπ.

49

ΜΑΚΔ ΤΦΗΛΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ P3
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ΜΑΚΔ ΙΛΙΚΟΝΗ (ΓΙΑ
ΑΝΠΝΔΤΣΗΡΑ ΚΑΙ
ηιηθνλνύρεο, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δηαθαλείο από καιαθό εππίεζην πιηθό, αλαηνκηθά πξνζαξκνζκέλν ζην πξόζσπν ηνπ αζζελή κε εηδηθή βαιβίδα δηάηαζεο. Μεγέθη Νο 00 εωρ 5.
ΑΜΠΟΤ)
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ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΣΡΟ
Multipure ΓΙΑ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ Formula
2000

Λαξπγγηθή κάζθα κίαο ρξήζεσο, κε ηελ απαηηνύκελε γσλίσζε γηα επθνιόηεξε ηνπνζέηεζε κε Cuff δηπιήο θξαγήο κε δπλαηόηεηα λα πεξάζεη Levin γηα εθθέλσζζε ζηνκάρνπ θαη δπλαηόηεηα
αεξηζκνύ κε ζεηηθή πίεζε κέρξη 37 cm H2O. Να έρεη ελζσκαησκέλν Bite Block, ζσιήλα πιήξσζεο ηνπ Cuff αλεμάξηεηνο ηνπ αεξαγσγνύ θαη ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο γηα λα απνηξέπεηαη ε
κεηαηόπηζε . Να είλαη απνζηεηξσκέλε θαη ειεύζεξε από Latex. ε μεγέθη 1 εωρ 5.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθό πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε κεγίζηε δπλαηή αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία θαη άλεζε ζην θνξέα. Να είλαη κηαο ρξήζεο θαη λα κελ πεξηέρνπλ ιάηεμ θαη ίλεο
ύαινπ. λα έρνπλ απνδνηηθόηεηα δηήζεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ κε δηαζηάζεηο κεγαιύηεξεο ηνπ 0,1κ., θαηά 95% ηνπιάρηζηνλ. Να έρνπλ κεγίζηε πξνζηαηεπηηθή ηθαλόηεηα ζηηο θειίδεο πγξώλ θαη
λα έρνπλ ππναιιεξγηθέο ηδηόηεηεο. Να θέξνπλ θαιπκκέλν έιαζκα αινπκηλίνπ ζην άλσ κέξνο ηεο κάζθαο θαη λα θέξνπλ εηδηθή βαιβίδα εθπλνήο. Δπί ηνπ εθάζηνηε ηεκαρίνπ, ηεο
ζπλνιηθήο ζπζθεπαζίαο, λα αλαγξάθεηαη ν ηύπνο ηεο κάζθαο, ε ζήκαλζε ελ 149:2001 θαη ε ζήκαλζε ce.

Δηδηθό γηα απνκάθξπλζε βαθηεξίσλ θαη ελδνηνμηλώλ από ην πγξό δηαπίδπζεο

52

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΣΡΟ
Forclean ΓΙΑ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ Formula
2000

Δηδηθό γηα απνκάθξπλζε βαθηεξίσλ θαη ελδνηνμηλώλ από ην πγξό δηαπίδπζεο
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ΜΠΙΣΟΝΙ DOPURE
ULTRA 5lt

Γηαιπηηθό αιάησλ απνιπκαληηθό κεραλεκάησλ ΑΜΚ
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ΝΔΦΡΟΔΙΓΗ ΜΙΑ
ΥΡΗΔΧ

Νεθξνεηδή κηαο ρξήζεσο ράξηηλα από αλαθπθισκέλν ραξηί θαηάιιεια γηα πνιηνπνίεζε αλζεθηηθά θαη αδηάβξνρα
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ΟΤΡΟΓΟΥΔΙΟ ΑΝΓΡΧΝ
ΥΑΡΣΙΝΟ

Οπξνδνρεία κηαο ρξήζεσο ράξηηλα άλσ ησλ 800 ml
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ΟΤΡΟΣΑΣΧ

Πιαζηηθά γηα όινπο ηνπο ηύπνπο θξεβαηηώλ κε εληζρπκέλε ππνδνρή γηα ηνλ ζπιιέθηε θαη ππνδνρή γηα ηνλ απιό απηνύ.
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ΠΑΝΔ ΔΝΗΛΙΚΧΝ

Πάλεο γηα ειηθησµέλνπο ηύπνπ PAMPERS, απηνθνιιεηα
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ΠΑΝΔ ΜΧΡΧΝ

Τπναιιεξγηθέο από απαιό θαη καιαθό πιηθό (όρη πιαζηηθό) πνπ δελ εξεζίδεη ην δέξκα, κε ππέξ-απνξξνθεηηθό ππξήλα πνπ δηαηεξεί ηελ πγξαζία "θιεηδσκέλε" ζην εζσηεξηθό ηεο πάλαο, κε
επαλαθνιινύκελεο ηαηλίεο ζηα πιατλά, κε ειαζηηθή κέζε γηα ηέιεηα εθαξκνγή θαη πιατλά θξάγκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηηο δηαξξνέο.
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ΠΔΡΙΥΔΙΡΙΓΑ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΠΑΙΓΧΝ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ
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ΠΔΡΙΥΔΙΡΙΓΑ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΠΑΙΓΧΝ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ
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ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ

Καζεηήξαο θιεβηθήο παξαθέληεζεο (πεηαινύδα) κ.ρ. απνζηεηξσκέλεο, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε κήθνπο 30 εθ, δηακέηξνπ 1,5 mm θαη άθξν ζύλδεζεο luer lock
αζθαιείαο κε πώκα . Με βειόλα κήθνπο 20mm, ζηιθνλαξηζκέλε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε αλαηνκηθά πηεξύγηα θαη δηαθνξεηηθό ρξσκαηηζκό αλα κέγεζνο.Να είλαη latex free kai dehp free
Να είλαη ηζηνζπκβαηό PTFE θαη λα κε δηαζηέιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ : Θα είλαη παξαγσγήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξαδόζεσο κε ππνιεηπόκελν
ρξόλν απνζηείξσζεο 41/2 έηε από ηεο παξαιαβήο . Νο 21G, 23G, 25G.
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ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ ΓΙΑ
ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ
ΑΙΜΑΣΟ ΝΔΟΓΝΧΝ (γηα
αζθαιε θαη αλώδπλε
παξαθέληεζε)

Να θέξνπλ κνλό πηεξύγην γηα ζηαζεξό θξάηεκα θαη λα έρνπλ ηνλ ειάρηζην λεθξό ρώξν. Να πξνζθέξζνύλ ζε κεγέζε 21G-22G κήθνπο 17mm θαη 23G κήθνπο 17mm θαη 27mm. Να είλαη
LATEX free θαη DEHP free, κηαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλεο.
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ΠΛΑΣΙΚΔ ΛΑΒΙΓΔ
ΚΛΑΠΑΡΙΜΑΣΟ
ΓΡΑΜΜΧΝ

Πιαζηηθέο ιαβίδεο κηαο ρξήζεσο αηκνζηαηηθέο γηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ γξακκώλ αηκνθάζαξζεο.
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ΠΟΓΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ

Με ιάζηηρν πεξηκεηξηθά, κεγάιεο αληνρήο, θαηάιιεια γηα όια ηα κεγέζε ππνδεκάησλ.
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ΠΟΓΙΔ ΝΑΤΛΟΝ ΜΙΑ
ΥΡΗΔΧ

Πνιύ αλζεθηηθέο από πνιπαηζπιέλην κε ηνμηθέο, κε απνζηεηξσκέλεο λα θαιύπηνπλ ζώξαθα, θνηιηά θαη γόλαηα, λα δέλνπλ ζηε κέζε. Υξώκαηνο ιεπθνύ ή δηαθαλείο.
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ΠΟΤΑΡ ΑΙΜΑΣΟ

Αεξνζάιακνη ηαρείαο ρνξήγεζεο πγξώλ 500 ml θαη 1000ml, κε καλνκεηξηθή έλδεημε επάλσ ζηνλ αεξνζάιακν γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα, θαηά πξνηίκεζε ζε ιεπθό ρξώκα έηζη ώζηε λα είλαη
νξαηά ηα ππνιείκκαηα θαη κε επθνιία θαζαξηζκνύ. Να πξνζθέξνληαη θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 1000ml γηα νηθνλνκία ζηε ρξήζε.
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ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ ΟΡΧΝ
100cm

Να είλαη απνζηεηξσκέλεο ,λα είλαη ηύπνπ LUER LOCK,αξζεληθό-ζειπθό ζηα άθξα, κε νιηζζαίλνλ θιείζηξν (roller), ζπζθεπαζκέλα αλα ηεκάρην.
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ΠΧΜΑ ΟΤΡΟΚΑΘΔΣΗΡΑ Καηάιιεια γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ θαζεηήξσλ, ζπεηξνεηδέο, εύρξεζην, ζρήκα θσληθό, αζθαιέο, απνζηεηξσκέλν
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ΠΧΜΑΣΑ
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΧΝ
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ΡΟΜΠΔ ΑΘΔΝΧΝ ΜΙΑ
Πξνζηαηεπηηθέο ξόκπεο κε απνζηεηξσκέλεο από κε πθαζκέλν πιηθό κηαο ρξήζεσο. Αλνηρηέο ζηελ πιάηε, λα θιείλνπλ κε δέζηξεο ζηνλ απρέλα θαη ζηελ πιάηε. Έλα κέγεζνο.
ΥΡΗΔΧ
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ΡΤΓΥΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ
Να είλαη απνζηεηξσκελνο θαη κηαο ρξεζεσο. Ρύγρνο αλαξξόθεζεο Yankauer κε άθξν ειαίαο κε πηεξύγην, ζπλδεδεκέλν κε ζσιήλα 6mm, κήθνπο 2,7 κέηξσλ ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.
ΜΔ ΧΛΗΝΑ

Πιαζηηθή κε θνύκπσκα βέιξθν όισλ ησλ δηαζηάζεσλ ζπλνδεπόκελν από κεηαιιηθό ή πιαζηηθό θνπκπσηό ή βηδσηό ζύλδεζκν, αλάινγα κε ην κόληηνξ.

Πώκαηα γηα θιεβνθαζεηήξεο, δηπινύ ζπλδπαζκνύ (male-female), βηδσηά, κηαο ρξήζεο. Σα πώκαηα λα είλαη αζθαιείαο, λα δηαζέηνπλ πεξηθεξηθέο ξαβδώζεηο, ζπλδεηηθό Luer/Luer-Lock θαη
λα είλαη απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία αλά ηεκάρην.
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ΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ

άθθνη αλαξξόθεζεο: Να εηλαη κηαο ρξήζεσο, δηαθαλείο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απν αλζεθηηθό πιηθό.Να θιείλνπλ αζθαιώο θαη λα δηαζέηνπλ αληηκηθξνβηαθό θίιηξν θαη βαιβίδα πξνζηαζίαο απν
ηελ παιηλδξόκεζε ησλ αλαξξνθνύκελσλ πγξώλ. Να κελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ζηαγνληδίσλ ζην πεξηβάινλ.Να εηλαη αζθαιήο ε ζύλδεζε ζάθθνπ θαη ζσιήλα αλαξξόθεζεο.Να έρνπλ
ρσξεηηθόηεηα απν 1 εσο 3 ιίηξα.Να πξνζθέξεηαη δσξεάλ ν ζπλνδνο εμνπιηζκνο ρξήζεο ησλ ζάθθσλ.Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο,πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ISO θαη λα θέξνπλ έλδεημε
CE.Να δηαηίζεηαη αηνκηθά απνζηεηξσκέλα.

1.άθνη θνινζηνκίαο γηα ζύλδεζε κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο, κε απνηειεζκαηηθό θίιηξν εμόδνπ ησλ αεξίσλ, αδηάβξνρν θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη ην δέξκα από εξεζηζκνύο,
θαη ζύζηεκα ζύλδεζεο κε ηηο βάζεηο πνπ ζπλδπάδεη κέγηζηε αζθάιεηα κε ειάρηζηε πίεζε. α. Γηα αδηαθαλείο βάζεηο β. Γηα δηαθαλείο βάζεηο
2. άθνη εηιενζηνκίαο, αλνηρηνί, πνπ λα κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο, κε αδηάβξνρν θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη ην δέξκα από εξεζηζκνύο, θαηά
πξνηίκεζε κε ελζσκαησκέλν θιείζηξν θαη ζύζηεκα ζύλδεζεο κε ηηο βάζεηο πνπ ζπλδπάδεη κέγηζηε αζθάιεηα κε ειάρηζηε πίεζε. α. Γηα αδηαθαλείο βάζεηο β. Γηα δηαθαλείο βάζεηο
3. άθνη νπξεηεξνζηνκίαο, πνπ λα κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε ηηο αληίζηνηρεο κε αδηάβξνρν θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη ην δέξκα από εξεζηζκνύο, κε βαιβίδα
αληεπηζηξνθήο, καιαθή έμνδν γηα άδεηαζκα ηνπ ζάθνπ ή γηα ζύλδεζε κε νπξνζπιιέθηε θαη ζύζηεκα ζύλδεζεο κε ηηο βάζεηο πνπ ζπλδπάδεη κέγηζηε αζθάιεηα κε ειάρηζηε πίεζε κε θαη ρσξίο
θαλάιηα δηαλνκήο νύξσλ. α. Γηα αδηαθαλείο βάζεηο β. Γηα δηαθαλείο βάζεηο
Αςηοκόλληηοι ζάκοι
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άκοι κολοζηομίαρ
1. Απηνθόιιεηνη ζάθνη, θνβόκελνη, κε απνηειεζκαηηθό θίιηξν εμόδνπ αεξίσλ θαη κε αδηάβξνρν θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη ην δέξκα από εξεζηζκνύο. Σν θνιιεηηθό πξέπεη λα
είλαη εύθακπην κε λέαο ηερλνινγίαο πιηθά γηα αζθαιή εθαξκνγή, πξνζηαζία θαη αλαθνύθηζε ηνπ δέξκαηνο α. 0-60mm πεξίπνπ β. 0-70mm πεξίπνπ
2. Απηνθόιιεηνη ζάθνη κε θνιιεηηθό 2 ζηξσκάησλ, δηπιήο δξάζεο, κε εγθνπέο γηα κεγαιύηεξε επθακςία. Με καιαθό, πθαζκάηηλν θάιπκκα, θίιηξν αζθαιείαο ζηελ θνξπθή ηνπ ζάθνπ,
ΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΟΜΙΑ - δηαθαλείο θαη αδηαθαλείο, θνβόκελνη έσο 75 mm πεξίπνπ.
ΔΙΛΔΟΣΟΜΙΑ ΟΤΡΗΣΗΡΟΣΟΜΙΑ
άκοι ειλεοζηομίαρ
Απηνθόιιεηνη ζάθνη εηιενζηνκίαο, αλνηρηνί, κε αδηάβξνρν θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη ην δέξκα από εξεζηζκνύο, θαηά πξνηίκεζε κε ελζσκαησκέλν θιείζηξν. Σν θνιιεηηθό λα
είλαη εύθακπην από ζύγρξνλα πιηθά γηα αζθαιή εθαξκνγή θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο. α. Γηαθαλείο θαη αδηαθαλείο 0-60mm πεξίπνπ β. Με νβάι θνιιεηηθό θαη εγθνπέο 0-75 mm πεξίπνπ
άκοι οςπηηηποζηομίαρ
Απηνθόιιεηνη ζάθνη νπξεηεξνζηνκίαο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, θνβόκελνη έσο 50mm πεξίπνπ, κε αζθαιή, εύθακπηε θαη καιαθή έμνδν γηα εύθνιν άδεηαζκα ηνπ ζάθνπ ή γηα ζύλδεζε κε
νπξνζπιιέθηε. Με θπθιηθό ή νβάι, εύθακπην θνιιεηηθό από ζύγρξνλα πιηθά γηα πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο. α. Με θαλάιηα δηαλνκήο νύξσλ β. Υσξίο θαλάιηα δηαλνκήο νύξσλ
Μεηεγσειπηηικοί ζάκοι
Μεηεγρεηξεηηθνί ζάθνη κε αθαηξνύκελν παξάζπξν επηζεώξεζεο, κε έμνδν γηα εύθνιν άδεηαζκα ηνπ ζάθνπ ή γηα ζύλδεζε κε νπξνζπιιέθηε. Σν εύθακπην θνιιεηηθό λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από ζύγρξνλα πιηθά γηα αζθαιή εθαξκνγή θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο. Γηαθαλείο κε άλνηγκα 0-100mm πεξίπνπ
άθνο δηαρείξηζεο ζπξηγγίσλ θαη ηξαπκάησλ κε αθαηξνύκελν, ππεξπςσκέλν παξάζπξν επηζεώξεζεο ηεο πεξηνρήο, 2 εμόδνπο παξνρέηεπζεο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ησλ πγξώλ,
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε νπξνζπιιέθηε θαη ππνδνρή γηα θαζεηήξα. Η θνιιεηηθή επηθάλεηα λα είλαη 2 ζηξσκάησλ δηπιήο δξάζεο (γηα θαιή επηθόιιεζε θαη αληνρή ζηε δηάβξσζε) θαη κε εηδηθό
ζρεδηαζκό γηα κεγαιύηεξε επθακςία. Πεξίπνπ 156 - 228 ρηι.
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ΑΚΟΤΛΑΚΙΑ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ
ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ

αθνπιάθηα κεηαθνξάο εξγαζηεξηαθώλ δεηγκάησλ κε ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ θηλδύλνπ θαη κε εηδηθή ζήθε γηα ην παξαπεκπηηθό ηαηξηθό ζεκείσκα. Με επθνιν ζύζηεκα αεξνζηεγήο αζθάιηζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δηαζηάζεσλ 10cm*6cm θαη 19cm*17cm πεξίπνπ.

εη πιηθώλ αηκνθάζαξζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη μερσξηζηό ζεη πιηθώλ έλαξμεο αηκνθάζαξζεο θαη ζεη πιηθώλ ιήμεο αηκνθάζαξζεο .
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ΔΣ ΤΛΙΚΧΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ

ΣΟ ΔΣ ΤΛΙΚΧΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ
1)Υεηξνπξγηθά γάληηα 2)Σνιύπηα γάδαο 3)Γάδεο 4)Μαληειάθηα νηλνπλεύκαηνο 5)Υεηξνπξγηθό πεδίν 6)Κιηπ γηα ηηο γξακκέο αηκνθάζαξζεο 7)Strips κε εγθνπή γηα ηελ ζηήξημε βεινλώλ
8)Strips γηα ηελ ζηήξημε γξακκώλ
ΣΟ ΔΣ ΤΛΙΚΧΝ ΛΗΞΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ
1)Υεηξνπξγηθά γάληηα 2)Σνιύπηα γάδαο πνηθίινπ κεγέζνπο 3)Γάδεο 4)Υεηξνπξγηθό πεδίν 5)Αηκνζηαηηθνί απηνθόιιεηνη επίδεζκνη 6)Δηδηθνί ζθηγθηήξεο βξαρίνλα
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ΚΟΤΦΙΑ ΜΔ ΛΑΣΙΥΟ
ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΙΚΧΝ

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εηδηθήο ζύλζεζεο πιηθό, αεξνδηαπεξαηό πνπ λα επηηξέπεη ηνλ αεξηζκό ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο.Σν πιηθό λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα, λα κελ είλαη ηνμηθό. Να
είλαη ειαθξηέο, θαιαίζζεηεο θαη αζθαιείο. Να είλαη αλζεθηηθέο, δύζθνια αλαθιέμηκεο. Να είλαη απαιέο ζηελ αθή. Να δηαηίζεληαη ζε ρξώκαηα κπιε ή πξάζηλν. Μίαο ρξήζεσο.

ΚΧΡΑΜΙΓΔ ΓΤΝΑΙΚΧΝ
Πιαζηηθέο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε θαηάιιειν ζρήκα από ζθιεξό πιαζηηθό κε ρεξνύιη.
ΠΛΑΣΙΚΔ
Από πιαζηηθό πιηθό, θαηάιιειεο γηα ιήςε ηξαρειηθνύ θαη θνιπηθνύ επηρξίζκαηνο κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα άθξα (ην έλα άθξν λα είλαη θνληό θαη ην άιιν ακβιύ θαη καθξύηεξν),
ΠΑΣΟΤΛΔ ΣΔΣ ΠΑΠ
απνζηεηξσκέλεο, κίαο ρξήζεσο.
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Σν ελδνκήηξην ζπείξακα λα απνηειείηαη από έλα ζηέιερνο από αδξαλή βηνινγηθά πιαζηηθή νπζία (ζπλήζσο παιπαηζπιέλην) γύξσ από ην νπνίν ππάξρεη έιαζκα ραιθνύ. Πξέπεη λα είλαη
ΠΙΡΑΛ ΑΝΣΙΤΛΛΗΦΗ εύθακπην θαη δε ν νδεγόο, ην ηειείσκα λα είλαη εκηθπθιηθό ή ζρήκαηνο T (ηαθ) θαη ην κεηαιιηθό έιαζκα ραιθνύ λα είλαη κηθξνύ κήθνπο ώζηε λα είλαη επιύγηζην. Απαηηείηαη ε θαηάζεζε 2 (δύν)
ηεκαρίσλ γηα θάζε θσδηθό γηα δνθηκή ζηελ αληίζηνηρε θιηληθή.
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Απνζηεηξσκέλεο, κε καιαθό άμνλα πεξηζηξνθήο, ρσξίο απώιεηεο, κε ελζσκαησκέλε βαιβίδα κηαο νδνύ γηα ιήςε αίκαηνο. Να έρεη άθξν αξζεληθό luer lock κε αληίζηνηρν πώκα αζθαιείαο,
ΤΝΓΔΣΙΚΑ 3 WAY STOPζειπθό luer lock κε αληίζηνηρν πώκα θαη κεζαίν ζηέιερνο κε ελζσκαησκέλε ηε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, κε άθξν ζύλδεζεο ζειπθό luer lock θαη αληίζηνηρν πώκα θάιπςεο. Σν πιηθό
COCK
θαηαζθεπήο λα είλαη απν Πνιπάλζξαθα - Πνιπεζπιέλην - Πνιππξνππιέλην. Latex-free. Σν πιηθό λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ιηπηδίσλ θαη ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ.
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ΤΝΓΔΣΙΚΑ 3WAY ΜΔ
ΠΡΟΔΚΣΑΗ

Πξνεθηάζεηο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο νξώλ κε luer - lock κήθνπο από 13,5 εσο 80cm. Το υλικό καταςκευήσ να είναι απο Πολυάνθρακα - Πολυεθυλένιο. Να είναι Latex free, DEHP free, μ.χ
αποςτειρωμένα.
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ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΓΡΑΜΜΧΝ
ΑΡΣΗΡΙΑΚΟΤ ΚΑΙ
ΦΛΔΒΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Τ

Να πξνζαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο βεινλώλ(fistula),λα έρνπλ καιζαθά ηνηρώκαηα , εύθακπηα , επιύγηζηα , αηνμηθά , βηνζπκβαηά , λα δηαζέηνπλ ζπλδεηηθά luer lock γηα αζθαιή θαη
ηαρεία ζύλδεζε κε ηηο γξακκέο ,λα θέξνπλ θιίπο γηα δηαθνπή ηεο αηκαηηθήο ξνήο ,λα έρνπλ ζήκαλζε CE,θαη αθνινύζνπλ ην δηεζλέο πξόηππν ISO.Να πξνζαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο
βεινλώλ(fistula),λα έρνπλ καιζαθά ηνηρώκαηα , εύθακπηα , επιύγηζηα , αηνμηθά , βηνζπκβαηά , λα δηαζέηνπλ ζπλδεηηθά luer lock γηα αζθαιή θαη ηαρεία ζύλδεζε κε ηηο γξακκέο ,λα θέξνπλ
θιίπο γηα δηαθνπή ηεο αηκαηηθήο ξνήο ,λα έρνπλ ζήκαλζε CE,θαη αθνινύζνπλ ην δηεζλέο πξόηππν ISO.
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ΤΡΙΓΓΟΦΤΙΓΓΔ
πξηγγνθύζηγγα 1-SHOT 60mg/6ml . Σν πξντόλ λα είλαη ζηελ ζηε ζπζθεπαζία κηαο πξνγεκηζκέλεο ζύξηγγαο κε όγθν δηαι'πκαηνο 6ml, όπνπ θάζε ζπξηγγα πεξηέρεη ζηείξν δηάιπκα
ΤΑΛΟΤΡΟΝΙΚΟΤ ΟΞΔΟ παινπξνληθνύ λαηξίνπ ζε ζπγθέληξσζε 60mg/6ml. Η ζύξηγγα θαη ην δηάιπκα λα είλαη έηνηκα γηα ελδναξζξηθή 'εγρπζε.
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ΤΚΔΤΔ ΡURISET-Y
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1) Σν ξύγρνο δηάηξεζεο λα κελ είλαη ακβιύ κήθνπο 3cm θαη θαηαζηξέθεη ηνπο αζθνύο. 2)Να δηαζέηεη δηπιό ζάιακν δηήζεζεο θαη ζηαγνλνκέηξεζεο κεγάιεο επηθάλεηαο 11cm2, δηάθαλν λα
ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΑΓΓΙΗ θαηαθξαηά κε ηελ κεκβξάλε κηθξνζσκαηίδηα, ιηπίδηα θ.ι.π. 3)Ο θύξηνο ζσιήλαο λα είλαη 200cm, δηάθαλνο γηα θαιύηεξν έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηνπ κεηαγγηδόκελνπ αίκαηνο, λα είλαη
ΑΙΜΑΣΟ
εύθακπηνο, ηζνπαρήο θαη άρξσκνο. 4) Σν θίιηξν λα είλαη κεγάιεο επηθάλεηαο θαη λα εμαζθαιίδεη πςειή απόδνζε θηιηξαξίζκαηνο, εύθνιε απνκάθξπλζε θπζαιηδησλ. 5) Ρπζκηζηήο ξνήο. 6)
Γηάξθεηα απνζήθεπζεο πάλσ από 4 ρξόληα. 7) Τπνδνρή (ζύλδεζκν) luer lock 8) Πηζηνπνηεηηθά, επηζήκαλζε ce 9) Δίζνδνο γηα εγρύζεηο flashball latex free. 10) Αηνκηθή ζπζθεπαζία.

1. Να είλαη δηαθαλείο, ιείεο θαη απαιιαγκέλεο από μέλα ζώκαηα. Να πεπιλαμβάνοςν θίληπο ςγπού, πςθμιζηή ποήρ και ενδιάμεζο ημήμα πποζθήκηρ θαπμάκων.
2. Ο ξπζκηζηήο ξνήο λα ξπζκίδεη ηε ξνε ηνπ πξνο έγρπζε πγξνύ κεηαμύ κεδεληθήο θαη κέγηζηεο. Δπίζεο λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαξθνπο ρξήζεο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο ρσξίο λα
θαηαζηξέθεηαη ν θύξηνο ζσιήλαο. 3. Να είλαη ζηείξεο θαη ειεύζεξεο ππξεηνγόλσλ. 4. Σν ξύγρνο δηάηξεζεο λα είλαη θαηάιιειν ληα ην ηξύπεκα ηεο θηάιεο σο πξνο ηελ ζθιεξόηεηα θαη ηελ
θσληθόηεηα θαη ζύκθσλα κε ISO 8536/4. 4.1 Να έρεη επηθάλεηα ιεία. άθξν αηρκεξό θαη νη ρξσζηηθέο νπζίεο ηνπ πιαζηηθνύ λα κελ πεξηέρνπλ θάδκην θαη ην ελδηάκεζν ηκήκα γηα ηελ πξνζζήθε
θαξκάθσλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλν θνληά ζηνλ εμσηεξηθό θώλν. 5. Ο αεξαγσγόο λα θέξεη κηθξνβηνθξαηέο θίιηξν, (θαηά πξνηίκεζε από teflon) ην νπνίν λα δηαηεξεί αλεκπόδηζηε ηε ξνή ηνπ
πγξνύ, λα είλαη πδξόθνβν θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ παιηλδξόκεζε ηνπ αέξα 6. Η παξνρή ηνπ ζηαγνλνζάιακνπ. ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (20"C) λα είλαη 20 ζηαγόλεο =1ί0. Igr.
πεξίπνπ. 6.1 Η απόζηαζη μεηαξύ ηος άκπος ζηαγονοζωλήνα και εξόδος να μην είναι μικπόηεπη από 40mm και ηο μήκορ ηος ζωλήνα απο ηο ηελικό άκπο μέσπι ηο
ζηαγονοθάλαμο να μην είναι μικπόηεπο απο 1500mm ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος ενδιάμεζος ημήμαηορ πποζθήκηρ θαπμάκων. 6.2 Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζηαλνλνζσιήλα θαη
ηνπ θίιηξνπ λα κελ είλαη κηθξόηεξε από 20mm. Σν ηνίρσκα ηνπ ζηαγνλνζάιακνπ δελ ζα πξέπεη λα πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν από 5mm ro ηέινο ηνπ ζσιήλα 7. Σν θίιηξν πγξνύ λα έρεη
νπσζδήπνηε δηάκεηξν πόξσλ κηθξόηεξε ή ίζε κε 10κ ώζηε λα θαηαθξαηεί ην 80% ηνπιάρηζηνλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ειαζηηθνύ. 8. Να είλαη: DEHP free θαη LATEX free.
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ΤΚΔΤΔ ΟΡΟΤ
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πζθεπέο ελδνθιέβηαο έγρπζεο (νξνύ), κε ξπζκηζηή αθξηβείαο (ξνιότ, βαξειάθη) απνζηεηξσκέλεο κε ηνμηθέο θαη ειεύζεξεο ππξεηνγόλσλ. Έρνπλ ηέιεην θηλίξηζκα είλαη ιείεο θαη απαιιαγκέλεο
από νπνηνδήπνηε μέλν ζώκα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο πιαζηηθό (PVC) ηαηξηθνύ ηύπνπ (Medical Grade), ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Ο.Φ θαη ησλ
Δπξσπατθώλ θαη Γηεζλώλ standards. Σν ξύγρνο δηάηξεζεο έρεη ιεία επηθάλεηα, ηθαλό κήθνο θαη αηρκεξό άθξν κε ζθιεξόηεηα θαη θσληθόηεηα ελώ δηαζέηεη ελζσκαησκέλν αεξαγσγό κε
ΤΚΔΤΔ ΟΡΧΝ ΑΠΛΔ- κηθξνβηνθξαηέο θίιηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη αλεκπόδηζηε ε ξνή ηνπ πγξνύ. Πξνθεηκέλνπ ε δηείζδπζε ηνπ ξύγρνπο λα γίλεηαη εύθνια θαη απξόζθνπηα ζηελ θηάιε, δηαζέηεη δύν πιαζηηθά
ΜΙΚΡΟΣΑΓΟΝΧΝ
πηεξύγηα (κεηαμύ ζηαγνλνζαιάκνπ θαη ξύγρνπο) δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνλ ρξήζηε ζηελ εύθνιε ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο. Ο θύξηνο ζσιήλαο ησλ ζπζθεπώλ είλαη εύθακπηνο, δηάθαλνο,
άρξσκνο δελ ηζαθίδεη θαη κήθνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 175 cm. Γηαζέηεη ξπζκηζηή ξνήο ηύπνπ Adelberg εύρξεζην θαη αλνηθηό θαηά ηελ απνζήθεπζε παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηαγνλνκεηξηθήο
ξύζκηζεο ηεο ξνήο. Ο όγθνο ξνήο ησλ δηαιπκάησλ είλαη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο 10 - 250ml / hr (60 ζηαγόλεο, κεηαθεξόκελνο όγθνο 1g ± 0,1g / ιεπηό ζε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο 20νC) θαη επηηπγράλεηαη από ηνλ ξπζκηζηή αθξηβείαο (ξνιόη - βαξειάθη). Να είλαη: DEHP free θαη LATEX free.
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ΤΚΔΤΗ
ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΗ ΡΟΗ
ΟΡΟΤ Δ ΧΛΗΝΑ 150
ML

πζθεπέο νξξώλ γηα ζπλερή ελδνθιέβηα έγρπζε δηαιπκάησλ θαη θαξκάθσλ κεζσ νγθνκεηξηθήο αληιίαο
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ΧΛΗΝΑΚΙΑ
ΠΔΙΡΟΜΔΣΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ

α) Καιώδην κνλό θαπλνγξαθίαο γηα αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα S/5 Avance β) Καιώδην θαλπλνγξαθίαο θαη ζπεηξνκεηξίαο γηα αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα S/5 Aespire
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ΣΑΙΝΙΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ

ύζηεκα αθηλεηνπνίεζεο θαη ππνδνρήο βξαρίνλα ελειίθσλ
από εηδηθό αληηαιιεξγηθό αθξνιέμ. ε αηνκηθή ζπζθεπαζία δύν (2) ηεκαρίσλ.

ΣΑΙΝΙΔ ΜΔΣΡΗΗ
ΑΚΥΑΡΟΤ
ΣΑΚΟΤΝΙΑ ΓΤΦΟΤ (2
ΜΔΓ.)

Να ελεξγνπνηνύληαη κε ηελ λεώηεξε ηερλνινγία εηζξνθήζεσο ηεο αλαγθαίαο πνζόηεηαο θιεβηθνύ ή ηξηρνεηδηθνύ αίκαηνο θαη επηπιένλ, λα ελεξγνπνηνύληαη άλεπ θσδηθνπνηήζεσο. Οη ηαηλίεο
κέηξεζεο ζαθράξνπ λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην αλζξώπηλν ρέξη
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ΣΡΟΚΑΡ ΘΧΡΑΚΑ

Θσξαθηθόο θαζεηήξαο από PVC κε ηξνθάξ από αινπκίλην κε αηρκεξή κύηε, αηξαπκαηηθό, αθηηλνζθηεξόο, κε δηαβάζκεζε αλα 5cm, απνζηεηξσκέλνο ζε ζθιεξε ζπζθεπαζία. Να είλαη Latex
free, DEHP free κηαο ρξήζεσο. Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα Fr θαη ζε δηάθνξα κήθε.

1.Λάδη από ππεξνμπγνλσκέλα θπζηθά ιηπαξά νμέα, ρσξίο θπηηθά πξόζζεηα, κε ηνθνθεξόιε θαη πεξηεθηηθόηεηα ιηλνιεηθό νμύ, ώζηε λα ππεξνμπγνλώλεη ηελ πεξηνρή, λα αλαζηέιιεη ηελ
νμείδσζε ησλ θπηηάξσλ θαη λα βειηηώλεη ηελ ζπλεθηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο κεηώλνληαο ηελ πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο δεξκαηηθήο βιάβεο ιόγσ πίεζεο ή ειιηπνύο αηκάησζεο. Γηα πεξηπνίεζε
πεξηκεηξηθά ηνπ έιθνπο, ή γηα πξόιεςε ζε ζεκεία πίεζεο κε θίλδπλν δεκηνπξγίαο έιθνπο πίεζεο.
πζθεπαζηα 15 εσο 25ml.
2.Κξέκα από ππεξνμπγνλσκέλα θπζηθά ιηπαξά νμέα κε ηνθνθεξόιε θαη πεξηεθηηθόηεηα ιηλνιεηθό νμύ, ώζηε λα ππεξνμπγνλώλεη ηελ πεξηνρή, λα αλαζηέιιεη ηελ νμείδσζε ησλ θπηηάξσλ θαη λα
βειηηώλεη ηελ ζπλεθηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο κεηώλνληαο ηελ πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο δεξκαηηθήο βιάβεο ιόγσ πίεζεο ή ειιηπνύο αηκάησζεο. Γηα πεξηπνίεζε πεξηκεηξηθά ηνπ έιθνπο, γηα
δεξκαηηθέο βιάβεο (εξύζεκα, ππεξθεξάησζε, έθδεκα), ή γηα πξόιεςε ζε ζεκεία πίεζεο κε θίλδπλν δεκηνπξγίαο έιθνπο πίεζεο. πζθεπαζία 40γξ +-5γξ.
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ΤΛΙΚΑ ΠΔΡΙΠΟΙΗΗ
ΓΔΡΜΑΣΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΦΗ
ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ

3. Απνζηεηξσκέλε πδξνγέιε κε >90% λεξό, αιγεληθό αζβέζηην θαη θπηηαξίλε. Να παξέρεη ηαπηόρξνλα πςειή ελπδάησζε θαη απνξξόθεζε εμηδξώκαηνο.
4. Πξνζηαηεπηηθή θξέκα κε νμείδην ςεπδαξγύξνπ 12% θαη δηκεζηθόλε, γηα πξόιεςε ιύζεο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο θαη θξνληίδα δεξκαηηθώλ εξεζηζκώλ.
πζθεπαζία 50gr +/- 10%.
5. Κξέκα κε νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ 20% θαη θόκκη θαξάγηαο γηα αδηαβξνρνπνίεζε ηεο πεξηνρήο πνπ εθαξκόδεη, γηα ηε θξνληίδα εξεζηζκέλσλ/ εμειθσκέλσλ πεξηνρώλ. πζθεπαζία 50gr
ΠΡΔΤ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΤ
Δπνπισηηθό, βηναπνξξνθήζηκν, 100% ίππεηνπ θνιιαγόλν, κε αηκνζηαηηθέο ηδηόηεηεο, γηα έιθε ζηε θάζε ηεο θνθθηνπνίεζεο. πζθεπαζία ζπξέη 75 ml.

Φίιηξα αληηκηθξνβηαθά πδξόθηια ζύλδεζεο ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα κε θύθισκα κεραλήκαηνο αζζελνύο γηα ζέξκαλζε-ύγξαλζε κε κεραληθή ειεθηξ/θε κεκβξάλε , λα έρνπλ ππνδνρή
ζύλδεζεο κε θαπλνγξάθν.
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ΦΙΛΣΡΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ
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ΦΙΛΣΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ Αληηβαθηεξηαθά θαη πδξνθνβηθά θίιηξα.
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ΦΙΛΣΡΑ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ
ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ EF-02A ΓΙΑ
Απνκάθξπλζε βαθηεξίσλ θαη ελδνηνμηλώλ από ην πγξό δηαπίδπζεο
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ NIKISSO
MODEL DBB-05
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ΦΤΙΓΓΔ
ΓΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΧΝ

Έθαζηε θύζηγγα κπνξεί λα έρεη πνζόηεηα 650,720 ε 750 γξακκαξίσλ ζθόλεο δηηηαλζξαθηθνύ λαηξίνπ θαη λα δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεραλήκαηα GAMBRO AK-95,AK200,FORMULA,NIKKISO.

ΥΑΡΣΟΔΝΣΟΝΑ
ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ
ΜΑΥΑΙΡΙΓΙΑ ΑΠΌ 10-25

εληόληα κηαο ρξήζεο από ραξηί γηα εμεηαζηηθέο θιίλεο ζε ξνιό πιαζηηθνπνηεκέλα δηάηξεηα αλα 42εθ. Διαζηάζεων:2,20x1,50 (πεπίπος)

99
100

Λεπίδεο ρεηξνπξγηθέο απιέο ρσξίο ιαβή, από αλνμείδσην ράιπβα ή άλζξαθα, απνζηεηξσκέλεο ζε ζπζθεπαζία πνπ λα εμαζθαιίδεη εύθνιν άλνηγκα,
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ΥΧΝΑΚΙΑ ΧΣΟΚΟΠΙΚΟΤ Υσάλεο σηνζθνπίνπ, κηαο ρξήζεο. Απόιπηε πγηεηλή, θακία πηζαλόηεηα κόιπλζεο. Απζεληηθόο ζρεδηαζκόο HEINE. Σέιεηα εθαξκνγή ζηελ θεθαιή Χηνζθνπίνπ. Αλώηαηε πνηόηεηα. Υσξίο
HEINE 2,5mm
αηρκεξέο άθξεο.
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ΦΤΚΣΡΔ ΓΙΑ TEST PAP Δλδνθνιπηθό βνπξηζάθη κε πιαζηηθό θαη καιαθή εύθακπηε ηξίρα, κε πξνζηαηεπηηθό άθξν γηα ιήςε ελδνηξαρειηθνύ επηρξίζκαηνο, απνζηεηξσκέλν, κίαο ρξήζεο.

ΤΝΟΛΟ

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ

1) ΠΑΠΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2) ΚΑΠΕΣΑΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ

3) ΜΙΚΕΔΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

