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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 834/10.2.22 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια  υγειονομικού για  τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για 
χρονική περίοδο 3 μηνών» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 743/08.02.2022 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριάντα χιλιάδες ευρώ ( 30.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 10 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
supplies@santorini-hospital.gr  και 

στο fax: 2286035459 
22 Φεβρουαρίου 2022 Τρίτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια του υγειονομικού υλικού που 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  

1 

STERI STRIP 1/2 ΜΠΛΕ ΚΟΥΤΙ 
Ταινίες αυτοκόλλητης συγκράτησης δέρµατος κατασκευασµένες 
από ίνες  

50 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
ΑΔΑ: 923ΑΟΡΡ3-20Υ
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2 

STERI STRIP 1/4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΚΟΥΤΙ 

Ταινίες αυτοκόλλητης συγκράτησης δέρµατος κατασκευασµένες 
από ίνες  

50 

3 

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 
DEE FIX 10cm x 10m GMDN 

16866 
  15 

4 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 
25G 

 Να είναι βελόνες υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας τύπου 
QUINKE, με μήκος 90mm με οδηγό Να είναι μη τοξικές (να μη 
περιέχουν latex), Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο ερεθισμός της μήνιγγας κατά την εισαγωγή, με 
στυλεό ανοξείδωτο ατσάλι και διαφανή δακτυλολαβή για την άμεση 
πιστοποίηση της παλινδρόμισης του ΕΝΥ. Να φέρουν στυλεούς με 
χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους, να 
διατίθεται με βελόνα εισαγωγής για την ακριβή και ασφαλή 
τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. Να είναι αποστειρωμένες σε 
ατομική συσκευασία, μιας χρήσεως. 

50 

5 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤ ΤΕΣΤ ΠAΠ   3.000 

6 

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ  
XRAY  40X40  

Να είναι υδρόφιλες από 100% βαμβάκι ,υψηλής 
απορροφητικότητας ,άοσμες, κομμένες ισομετρικά και εσωτερικά 
διπλωμένες χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια) να φέρει μια 
ακτινοσκιερή κλωστή υφασμένη και όχι κολλημένη, διπλωμένη 12 
ply με γαζιά και κορδόνι, διαστάσεις  40Χ40cm περίπου 

2.500 

7 

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
10Χ20 

Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση 
ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη 
χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και 
όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. 
Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή 
χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και 
επαρκούς βάρους gr/m2. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. 
Να διατίθεται σε διαστάσεις 10X20 8plyπλ .90cm σε πακέτα των 
100m και σε αναδιπλώσεις του 1 μέτρου 

15.000 

8 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ   medium 

Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex  Να 
εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη 
προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για 
τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην 
προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς 
κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από 
αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι 
μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να 
είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές  πρωτεΐνες και 

10.000 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
ΑΔΑ: 923ΑΟΡΡ3-20Υ
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9 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ   small 

πεπτίδια. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: 
ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( έλεγχος για την ανίχνευση οπών). ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( 
δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα 
κατώτερα όρια αντοχής).ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγηση της βιολογικής 
ασφάλειας).Να είναι ελαφρώς πουδραρισμένα. Να μην περιέχουν 
πυριτικό μαγνήσιο. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη 
παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους  να μην είναι 
προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής.  

10.000 

10 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ No 
6,5 

Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
λατέξ φυσικούελαστικού.Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να 
αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόποτουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 
i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα 
σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει 
να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 
ii. το υλικό κατασκευής του γαντιού 
iii. ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα 
iv. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 
v. η μέθοδος αποστείρωσης 
vi. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη 
«ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 
vii. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ 

800 

11 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ No 7 800 

12 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ No 
7,5 

1.000 

13 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ No 8 400 

14 

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 5LT ΚΙΤΡΙΝΑ 

Να είναι πλαστικά απόρριψης και περισυλλογής αιχμηρών 
αντικειμένων Να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι µε ειδικές 
εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή απομάκρυνση των 
χρησιμοποιημένων βελονών  από τη σύριγγα. 

120 

15 

ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ   

Να είναι σύμφωνα με τα ISO  και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να 
διαθέτουν CE. Να έχουν μήκος 2m. περίπου και πολύ μαλακά 
επιρρίνια από μη τοξικό υλικό. O σωλήνας να έχει ραβδώσεις 
εσωτερικά ώστε να μη διακόπτεται η παροχή οξυγόνου ακόμη και 
αν διπλωθεί. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο 
ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη 
latex free. 

1.500 

16 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 
7 

Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως 
αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην 
τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή..  

80 

17 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 
7,5 

Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως 
αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην 
τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή.. 

80 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
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18 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 
8 

Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως 
αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην 
τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή.. 

80 

19 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 
8,5 

Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως 
αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην 
τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή. 

40 

20 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 6x8cm κουτιά 
των  100 τεμ 

Διαφανής, αυτοκόλλητη, αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, με 
πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και 
με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να επιτρέπει απομάκρυνση 
υδρατμών αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το 
εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις 
για καλύτερη εφαρμογή, διαστάσεις  7χ8,5cm±2cm 

3.000 

21 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ                                                                                        

10 x 10 cm  

Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη 
υφασμένο υλικό (non woven). Στο μέσο του επιθέματος και σε 

απόσταση ίση από τα άκρα  να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) 
ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, 

προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. 

1.000 

22 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ                                                                                        

10 x 15cm  
400 

23 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ                                                                                        

10 x 20cm  
200 

24 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ                                                                                        

10 x 30cm  
150 

25 
ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5ΛΤ 

Αλοιφή ηλεκτροκαρδιογράφου-υπερήχων σε συσκευασία         
5lt,αντιαλλεργική,υδατοδιαλυτή µε μεγάλη αγωγιμότητα 

4 

26 

ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 
Με κλιπς ασφαλείας για να μένει σταθερή η πίεση της χειρός, 
ελαστικό, να μην δημιουργεί τραυματισμούς ή αιματώματα, να έχει 
τη δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της φλέβας. Σε τεμάχια. 

15 

27 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PATCH ΠΟΥ 
ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ 

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για monitor και ΗΚΓ,holter διαβρεχόμενα 
με σφουγγαράκι επαφής εμποτισμένο με υποαλλεργικό gel να μην 
ξεκολλούν όταν το σημείο εφαρμογής βραχεί ή ιδρώσει, να μην 
αφήνουν υπόλειμμα συγκολλητικής ουσίας στο δέρμα, να φέρουν 
κούμπωμα ασφαλείας, να είναι συσκευασμένα σε ειδικούς 
φακέλους για να μην επηρεάζονται από τις κλιματολογικές 
συνθήκες.   

2.500 

28 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕ 
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 

Ψηφιακό θερμόμετρο με μέτρηση σε χρόνο 10 δευτερολέπτων, 
αδιάβροχο, άθραυστο, με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης και 
δυνατότητα μέτρησης από το στόμα και τη μασχάλη και εγγύηση 2 
ετών 

20 

http://www.santorini-hospital.gr/
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29 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 14 

Καθετηρες folley 2 way.Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με 
εσωτ. και εξωτερ. επικαλυψη σιλικονης με κυλινδρικό ακρο,από 
υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι αποστειρωμένοι, να εχουν 
υδροθαλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικο μηχανισμο στεγανοτητος και να 
διατίθενται σε μεγέθη FR/CH ,14,1 και μήκος 40-45 cm 

30 

30 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY No 
14 

Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, µε δυνατότητα παραµονής στον 
ασθενή 15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν 
ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να µη 
συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες 
οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός 
κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαµος να είναι χωρητικότητας 5-
15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συµµετρικά και η βαλβίδα του να 
είναι ασφαλείας 

80 

31 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 
SENGSTAKEN-BLAKEMORE 

120cm,  No 16 

Να είναι μιας χρήσης. Να είναι τριπλού αυλού. Κατάλληλοι για 
αιμόσταση κιρσών οισοφάγου. Κατάλληλοι για αιμόσταση κιρσών 
οισοφάγου. Να διαθέτει Γαστρικό μπαλόνι με 400-500 ml αέρα. Να 
διαθέτει Οισοφαγικό μπαλόνι - 30-45 mmHg. Να είναι μιας χρήσης. 
Να είναι τριπλού αυλού. Κατάλληλοι για αιμόσταση κιρσών 
οισοφάγου. Να διαθέτει Γαστρικό μπαλόνι με 400-500 ml αέρα. Να 
διαθέτει Οισοφαγικό μπαλόνι - 30-45 mmHg 

2 

32 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 
SENGSTAKEN-BLAKEMORE 

120cm,  No 18 
2 

33 

ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ 

Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα 
συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές 
επιφάνειες πλήρως εφαπτόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, 
εύκολα χρησιμοποιούμενα 

100 

34 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
12m 

Από μαλακό αφρώδες υλικό και καλύπτεται με βαμβακερό σωλήνα 
σε όλο το μήκος. Να μπορεί να κοπεί σε όποιο μέγεθος χρειάζεται 

100 

35 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ 
LARGE 

Κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό ηµίσκληρο και εσωτερική 
επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό υλικό πλεκτό. Όλα τα υλικά να 
είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά. 

100 

36 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ 
MEDIUM 

100 

37 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ 
SMALL 

100 

38 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1.8mt + 
PORT ST ΕΚΑΠΤΥ 1421671 

Κύκλωμα αναισθησιολογικών μηχανημάτων μίας χρήσης latex free 
αποστειρωμένα λείας εσωτερικής επιφάνειας. Να αποτελείται από: 
2 σωλήνες 1,80m συνδεδεμένους με συνδετικό τύπου <<Υ>> και 
extra σωλήνα με ασκό 2lt και ευθύ συνδετικό του ασκού και 
γωνιώδες συνδετικό. Τα άκρα των σωλήνων να είναι από μαλακό 
σιλικονούχο υλικό για εύκολη και καλή εφαρμογή. 

30 

39 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΡΟΗΣ Μ.Χ. (HAMILTON) 
  25 
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40 

ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  ΑΠΛΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει: • να έχει 
φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να μπορεί να 
απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μm • να 
είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001. • να φέρει τη 
σήμανση CE στην συσκευασία 

600 

41 

ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

∆ιαφανής, µαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα µε 
ροόµετρο οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. 
Νεφελοποίηση των 5ml σε 10 min. Μεγάλες πλευρικές οπές. Το 
ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο 
σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm. Αποτελεσματική 
νεφελοποίηση ακόμα και  όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση. 

300 

42 

ΜΑΣΚΑ FFP2  

Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει: • να έχει 
φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να μπορεί να 
απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μm • να 
είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001. • να φέρει τη 
σήμανση CE στην συσκευασία 

400 

43 ΜΑΣΚΑ FFP3   400 

44 

ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ 

Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με λάστιχο, με ικανότητα 
φιλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα 
(υποαλλεργικές )με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, 
με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας 
χωρίς να τραυματίζει στα άκρα , με λάστιχα ανθεκτικά, μη 
ερεθιστικές, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές  χωρίς χημικά κατάλοιπα 
οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη  τη διάρκεια της 
επέμβασης 

7.000 

45 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11  

Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η 
οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει 
κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για εύκολο 
χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης 
και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από 
καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, 
που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του 
χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της 
μίας λάμας ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. 
Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά 
ISO. 

200 

46 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 15 200 

47 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΧ                
ΠΡΑΣΙΝΕΣ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ ) 

Μιας χρήσεως , μη αποστειρωμένη με μακριά μανίκια που να 
καταλήγουν σε ελαστική μανσέτα ή λάστιχο.Να φέρουν δυο 
δεσίματα.  

1.500 

48 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ  
Μ/Χ/ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ90  

 Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να 
εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην 
τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι 
αδιάβροχη επένδυση 

1.500 
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49 

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Να έχουν αντοχή στα υγρά και να είναι από σκληρό χαρτί, μη τοξικό. 
Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για 
τουλάχιστον τέσσερις πέντε ώρες από τη χρήση τους 

4.000 

50 

ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ 
Πλαστικά μιας χρήσεως, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από 
ανθεκτικό πλαστικό  με λεπίδα από ατσάλι καλυμμένη από 
ανοξείδωτο υλικό  

200 

51 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ 
ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΑΚΡΟ 5.0/600 

Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης από μαλακό κηρίο με επικάλυψη 
ρητίνης bougie-eschmann. Να έχει επικάλυψη ρητίνης έτσι ώστε να 
παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολε ς διασωληνώσεις.  Είναι μεγάλου 
μήκους 60cm με κεκαμένο ατραυματικό άκρο. Να φέρει ειδική 
σήμανση βάθους. Να είναι αποστειρωμένο πολλαπλών χρήσεων. 
Latex free. 

1 

52 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ 
ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΑΚΡΟ Μ.Χ. 5.0/700 

ΕΚ 1450567 

Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης από μαλακό κηρίο με επικάλυψη 
ρητίνης bougie-eschmann. Να έχει επικάλυψη ρητίνης έτσι ώστε να 
παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολε ς διασωληνώσεις.  Είναι μεγάλου 
μήκους 60cm με κεκαμένο ατραυματικό άκρο. Να φέρει ειδική 
σήμανση βάθους. Να είναι αποστειρωμένο πολλαπλών χρήσεων. 
Latex free. 

1 

53 

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
ΧΑΡΤΙΝΑ 

Ουροδοχεία χάρτινα ανδρών,μχ χωρητικότητας άνω του 500ml. Να 
είναι χάρτινα, μη ερεθιστικά και τοξικά και να έχουν ανθεκτικότητα 
τέτοια ώστε να μην αποσυντίθενται και να παρουσιάζουν απώλειες 
για τουλάχιστον 30λεπτά από τη στιγμή της πλήρωσής τους. 

200 

54 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 
2000CC 

1) Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού προϊόντος την 
προβλεπόμενη σήμανση CE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 50418 ΗΜΕΡΟΜ: 31/10/2019 2 2) Να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-
2:1996 3) Σε μεμονωμένη ατομική συσκευασία μιας χρήσεως, όπου 
θα αναγράφονται ευκρινώς τουλάχιστον τα παρακάτω: α) 
όνομα/εμπορική ονομασία κατασκευαστή και χώρα κατασκευής β) 
υλικό κατασκευής γ) ένδειξη ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ δ) μέθοδος 
αποστείρωσης ε) κωδικοί παρτίδας (LOT) στ) ημερομηνία 
κατασκευής ζ) σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένοι ανά ένας Η 
τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας που αναφέρονται 
παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την 
αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από την 
επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα 
με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. 
Β/02.10.2009). Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και 
υπό μορφή συμβόλων. 4) Κατασκευασμένοι από (μη τοξικό) PVC, 
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 5) Χωρητικότητας 2.000ml 
και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml στην μπροστινή πλευρά. 6) Ο 
σωλήνας να είναι διαφανής, ανθεκτικός, να μην τσακίζει και να έχει 
μήκος τουλάχιστον 90cm. 7) Με σύνηθες ακροφύσιο σύνδεσης με 
όλους τους καθετήρες και αποχετευτικούς σωλήνες, με καπάκι. 

2.000 
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55 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ 
ΚΑΝΟΥΛΑ  

1) Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού προϊόντος την 
προβλεπόμενη σήμανση CE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 2) Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN ISO 8669-2:1996 3) Σε μεμονωμένη ατομική 
συσκευασία μιας χρήσεως, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς 
τουλάχιστον τα παρακάτω: α) όνομα/εμπορική ονομασία 
κατασκευαστή και χώρα κατασκευής β) υλικό κατασκευής γ) ένδειξη 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ δ) μέθοδος αποστείρωσης ε) κωδικοί παρτίδας 
(LOT) στ) ημερομηνία κατασκευής ζ) σε ατομική συσκευασία 
αποστειρωμένοι ανά ένας Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της 
συσκευασίας που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται 
ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων 
προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει 
αποκλειστικά και μόνον από την επιχείρηση που θεωρείται 
κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ 
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/02.10.2009). Οι ανωτέρω 
πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων. 4) 
Κατασκευασμένοι από (μη τοξικό) PVC, σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές. 5) Χωρητικότητας 2.000ml και με ευκρινή 
διαβάθμιση ανά 100ml στην μπροστινή πλευρά. 6) Ο σωλήνας να 
είναι διαφανής, ανθεκτικός, να μην τσακίζει και να έχει μήκος 
τουλάχιστον 90cm. 7) Με βαλβίδα κένωσης 

2.500 

56 

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ 
150ml 

Δοχείο συλλογής ούρων για δείγμα 150ml , με βιδωτό καπάκι, μιας 
χρήσεως. 

2.000 

57 

ΜΠΛΟΥΖΑ 
(ΡΟΜΠΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. 

Αποστειρωμένη                  
MEDIUM 

Nα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 
13795. · να είναι κατασκευασμένη από υλικό non wowen, 
υδροαπωθητικό άριστης ποιότητας . ·. · να είναι απαλή στην αφή 
και να έχει συμπεριφορά υφάσματος. · να είναι φιλική με το δέρμα 
και να αναπνέει ώστε να μη δημιουργεί έντονη εφίδρωση στον 
χρήστη. · να έχει ελαστικές μακριές μανσέτες και να εφαρμόζουν 
σφικτά στους καρπούς. · να φέρει ρυθμιζόμενο κλείστρο (velcro) στο 
λαιμό. · να είναι ειδικά διπλωμένη για άσηπτη και γρήγορη 
τοποθέτηση της. · να έχει διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη. · να 
φέρει κορδόνια εσωτερικά και εξωτερικά τα οποία να είναι 
θερμοσυγκολημένα στο κυρίως σώμα της μπλούζας. · να έχει 
ενισχυμένες ραφές (πλακοραφή). · να έχει ρέλι γύρω στο λαιμό. · να 
έχει εσωτερική αδιάβροχη ενίσχυση στα μανίκια με ραφή 
θερμοσυγκολημένη. · να έχει θερμοσυγκολημένη αδιάβροχη 
ενίσχυση, η οποία να καλύπτει όλο το θώρακα μέχρι τα πόδια. · Σε 
κάθε πακέτο μπλούζας, να υπάρχουν 2 xειροπετσέτες ·  

100 

58 

ΜΠΛΟΥΖΑ 
(ΡΟΜΠΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. 

Αποστειρωμένη               LARGE 
100 

59 

ΜΠΛΟΥΖΑ 
(ΡΟΜΠΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. 

Αποστειρωμένη                  
EXTRA LARGE 

100 
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60 

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 

Να διαθέτουν ειδικά ανατομικό σχήμα προκειμένου να παρέχουν 
τέλεια εφαρμογή και άνεση. Το επάνω κάλυμμα (non woven) να 
είναι υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρμα και να διατηρείται πάντα 
στεγνό Ο πυρήνας της πάνας να είναι διπλά απορροφητικός. Στα 
πλαϊνά της πάνας να υπάρχουν «φράγματα» αποφυγής υγρασίας. 
Στην περιοχή των ποδιών να υπάρχουν ειδικές ελαστικές σουρίτσες 
χωρίς λάτεξ (Latex free) για την αποφυγή διαρροών. Να έχει τη 
δυνατότητα εισαγωγής στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή 
χορήγησης υγρών-διαλυμάτων, με τα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30 
εκ. Να διαθέτει βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο +ατσάλι, 
ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή 
λοξότμηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της 
βελόνας και ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής 
ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή 
αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία 
καμπύλης ασφάλειας. Να έχει επιστόμιο με χρωματικό κώδικα 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση 
ασφαλείας luer lock  με τη συσκευή χορήγησης. 

200 

61 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ  23G ΜΠΛΕ Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στη φλέβα σε σύνδεση με τη 
συσκευή χορήγησης υγρών-διαλυμάτων, με τα ζητούμενα μήκη 
σωλήνα 30 εκ. Να διαθέτει βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο 
+ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με 
διπλή κοντή λοξότμηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή 
προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν 
σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο 
μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για 
τη δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. Να έχει επιστόμιο με 
χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για 
σύνδεση ασφαλείας luer lock  με τη συσκευή χορήγησης. 

500 

62 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G   ΠΡΑΣΙΝΟ 700 

63 

ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΟΠΗ 
50Χ60 CM 3PLY ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡ.  

Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα μ.χ με  οπή 2ply,αδιάβροχα 
50x60cm 

600 

64 

ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1L 

 Να περιέχει ως δραστικά συστατικά συνδιασμό ισοπροπανόλη και 
ηπροπανόλη σε ποσοστό 63,14% και 14,3% αντίστοιχα. Να περιέχει 
ενυδατικούς παράγοντες για την ταυτόχρονη φροντίδα του 
δέρματος (λανολίνη,γλυκερόλη και βουτανοδιόλη). Να μην περιέχει 
χρώμα ή άλλες χρωστικές ουσίες, να έχει διακριτικό άρωμα και 
άριστη συμβατότητα με το δέρμα. Με δράση έναντι Gram+, Gram- 
βακτηρίων, μυκητών, ιών και του μυκοβακτηριδίου της 
φυματίωσης. Να διατεθούν βάσεις που να προσαρμόζονται στα 
κρεβάτια του νοσοκομείου (με στρογγυλάδα στο σημείο στήριξης, 
να κατατεθεί δείγμα)  μεταλλικές και επιτοίχιες θήκες μεταλλικές 
καθώς και αντλίες ψεκασμού. 

1.000 

65 

ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ  
ΟΠΗ 50Χ50  CM 2PLY 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 

Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα μ.χ χωρίς οπή 2ply,αδιάβροχα 
50x60cm 

  

http://www.santorini-hospital.gr/
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66 

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

Με λάστιχο γύρω, αδιάβροχα, πλαστικά, από μαλακό υλικό μεγάλης 
αντοχής,αντιολισθητικά. 
NA EINAI MEΜΟΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΕ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 
ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 

5.000 

67 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Κάλυμμα κεφαλής υπερήχου αποστειρωμένο χωρίς λιπαντικό 1.440 

68 

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή έξοδο υγρών ή αίματος. 
Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία, σε ατομική 
συσκευασία, να μην έχουν latex,να είναι από ειδικό πλαστικό 
υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να μπορούν να 
εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά. 

500 

69 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 7 
FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ 

ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ) 

Να διαθέτει αυλούς εύρους 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διαθέτει άκρο 
από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιχέονται 
στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας (να διέρχεται το 
σύρμα δια μέσου της σύριγγας, να μην χάνεται αίμα του ασθενούς), 
οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, 
αντάπτορας πρόσβασης για μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης 
και έξτρα βελόνα με καθετηράκι. Τριών αυλών 15,5-17 και 19-21cm. 

10 

70 

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ  8,5 
FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ 

ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ) 
10 

71 

ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ Μ.Χ. 

Να   είναι από υλικό non- woven με ορατή διάτρηση που να 
επιτρέπει τον αερισμό της κεφαλής, ανθεκτικά στο σχίσιμο, χωρίς 
ινίδια, υψηλής απαλότητας, υποαλλεργικά, με λάστιχο γύρω γύρω 

3.000 

72 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΑΫΛΟΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ) 

Αδιάβροχες, κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο με λάστιχο γύρω 
γύρω για κάλυψη τις πάνω πλευράς και των πλαϊνών του 
στρώματος. Να είναι μαλακές, εύκαμπτες για να προσαρμόζονται 
τις καμπύλες του σώματος για αποφυγή κατακλίσεων. Να μπορούν 
να πλένονται εύκολα με τα κοινά νοσοκομειακά καθαριστικά 

200 

73 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ   1 ML 2,5 ΜL  5ml 10 
ML  20ML 

Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες με συνοδευόμενη βελόνα   
αποστειρωμένη καλά τροχισμένη,ατομικά  συσκευασμένες μιας 
χρήσεως. Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την 
επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του 
κυλίνδρου) και καθ’ όλα σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση 
Α6/6404 δις(ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91)«Τεχνικές προδιαγραφές και 
Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελόνων μιας χρήσης». 
Να πληρούν απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και 
συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (& τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ): α) Υ.Α. Α6/6404 δις (ΦΕΚ τ.Β΄681/91) β) Υ.Α. 
Α6/4198           ( ΦΕΚ τ.Β΄384/86) γ) Υ.Α. Α6/ 6404 (ΦΕΚ τ.Β΄680/91) 

10.000 

74 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ   1 ML 2,5 ΜL  5ml 10 
ML  20ML 

2,5ML 
5000 

75 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ   1 ML 2,5 ΜL  5ml 10 
ML  20ML 

5ML  
10.000 

76 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ   1 ML 2,5 ΜL  5ml 10 
ML  20ML 

10ML 
3600 

77 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ   1 ML 2,5 ΜL  5ml 10 
ML  20ML 

20ML 
1000 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
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78 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 3 ML 

23G (ECLIPSE 

Να είναι κατάλληλες για δειγματοληψία αρτηριακού αίματος για τη 
μέτρηση PO2, PCO2, Ph, CO – οξυγονομέτρηση, ηλεκτρολύτες (K, Na, 
CaCl) & μεταβολίτες (γλυκόζη – γαλακτικά) 

300 

79 

ΣΥΡΡΑΠΤΙ. ΔΕΡ/ΤΟΣ Μ.X. 35 
ΠΛΑΤΙΑ APPOSE 35 WIDE SKIN 

STAPLER 

Περιστρεφόμενα συρραπτικά δέρματος από ανοξείδωτο χάλυβα, 
κανονικού μεγέθους διαστάσεων κλιπ 5,5*3,5mm, περιλαμβάνοντα 
35 κλιπς. και μεγάλου μεγέθους διαστάσεων κλιπ 7*4mm. 

50 

80 

ΣΥΣΚΕΥEΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ  

 Το ρύγχος διάτρησης να είναι ικανού µήκους, κατάλληλης 
σκληρότητας και διαµέτρου για το τρύπηµα όλων των τύπων ασκών, 
χωρίς να τσακίζει και χωρίς τη πιθανότητα καταστροφής αυτών 
(σκίσιµο ή τρύπηµα του ασκού και της υποδοχής του) και σύµφωνα 
µε IS08536/4. 2. Να µην διαθέτει αεραγωγό. 3. Το φίλτρο να έχει 
πόρους 170-270µm και διηθητική επιφάνεια τουλάχιστον 10cm2 . 4. 
Το τοίχωµα του σταγονοθαλάµου δεν θα πρέπει να πλησιάζει 
περισσότερο από 5mm το τέλος του σωλήνα. 5. Στη συσκευασία του 
προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται στην Ελληνική γλώσσα 
επιπλέον των αναφεροµένων στην παρ. 17 των προδιαγραφών 
(πλην της 17.9) για τις συσκευές ορού, ότι η συσκευή είναι 
κατάλληλη για χορήγηση αίµατος. 

300 

81 

ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ   
2,5 cm  

Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με 
υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του 
αέρα και των υδρατμών.Να κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, να 
αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, 
αδιάβροχες, να κόβονται εύκολα . Για την τοποθέτηση επιδέσμων 
κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. 
Διαστάσεις: 7.50cm x 9.1m - Συσκευασία 6 τεμαχίων 

300 

82 

ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ    
7,5cm 

120 

83 

ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ DEE FIX 15cm x 

10cm ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 

  

10 

84 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
AUTO ΠΑΚΕΤΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΜΕΤΑ 6ΜΗΝΟΥ 500 

100 

85 

ΤΑΧΥΕΠ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 19Χ72 
των 100 τεμ  ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ 

Ταχυεπίδεσμος αυτοκόλλητος 19Χ72 των 100τμχ τύπου 
τραυμαπλαστ 

5.000 
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86 

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 
40x40cm 

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής 
ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Θα πρέπει 
να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, 
ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, 
συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά 
τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια 
κ.λπ. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή.  Υδρόφιλα, διπλωμένη 
12ply 

1.000 

87 ΦΙΛΤΡΑ INSUFLATOR    15 

88 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 
ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ  16G PTEE 

HEUER 

Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό 
τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη  εσωτερική διάμετρο 
για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται   
μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να 
έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η 
συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση  φλεβοκέντηση, 
χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – 
αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της 
παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή 
φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή 
τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους ). 
Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock 
για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια 
στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια.  

100 

89 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 
ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ  18G PTEE 

HEUER 
1.000 

90 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 
ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ  20G PTEE 

HEUER 
2.000 

91 
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5kg 

Χαρτοβάμβακας απαλός και απορροφητικός. Συσκευασία σε νάιλον 
πακέτο φύλλων 40x60cm  ΚΟΜΜΕΝΟΣ στη ΜΕΣΗ 

100 

92 

ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 50cm 
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. Να είναι χαρτί 
αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από 
πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση. Σε ρολό πλαστικοποιημένο 
50cmχ50m. Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των 
ασθενών. 

100 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 
2286035459 έως τις 22.02.22  ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του 
εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση 
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
ΑΔΑ: 923ΑΟΡΡ3-20Υ
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