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ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ 

1. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ    

Ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία, πλενόμενα με 
κοινά καθαριστικά. Διαστάσεις: 50cmX70cm. Χρώμα: 
λευκό. Βάρος 600-650 γραμμάρια Να έχουν εσωτερική 
γέμιση από καθαρό σιλικονούχο πολυεστέρα, ειδικά 
σχεδιασμένο να επανέρχεται στην αρχική του διάσταση 
μετά το πλύσιμο. Κατασκευασμένα εξωτερικά: από 
ύφασμα αρίστης ποιότητας, αντιστατικό, 
αντιολισθητικό, αντιμυκητιακό, υποαλλεργικό, υψηλής 
αντοχής, από τη μία του πλευρά αδιάβροχο και από την 
άλλη μπουρνουζέ βαμβακερό 100% για να αναπνέει, 
μαλακό, απορροφητικό, από άριστης ποιότητας νήματα 
για να αντέχει στη συχνή χρήση. Με έγκριση CE από τον 
ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Απαραίτητη η 
προσκόμιση δείγματος. 

NAI 

 

2. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ    

Σύνθεση 100% Βαμβακερή (ύφασμα: σενδονόπανο 
τύπου ΚΑΜΠΟΤ -Νο 210 προδιαγραφές Υπ. Εμπορίου), 
άριστης ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας, ειδικά 
κατασκευασμένα για νοσοκομεία. Διαστάσεις: 
55cmX75cm. Χρώμα: λευκό. Βάρος: 210gr/m2.'Υφανση: 
σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, 
ανθεκτική σε συχνές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών 
(95oC), με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες 
χλωριοποιήσεις-απολυμάνσεις, με ειδική επεξεργασία 
προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να μη μαζεύει 
σημαντικά στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, 
υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική, σιλικονούχα μάλαξη 
χωρίς φορμαλδεϋδες, με anti-pilling για να μη 
χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια. 

NAI 

 

Διακριτικά: Να φέρει το λογότυπο του Νοσοκομείου 
υφασμένο και στο άνοιγμα να υπάρχει φάκελος 20cm. NAI  

Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. NAI  

Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του 
Υπουργείου Εμπορίου (Νο 210)  NAI  

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος NAI  

3. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   

Σύνθεση: 100% Βαμβακερές. Προδιαγραφές: 
Υπουργείου Εμπορίου Νο 345. Διαστάσεις: 1,65m Χ 

NAI  
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2,60m / ραφή με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκ. πάνω και 1 εκ. 
κάτω, με ούγια γυριστή ενισχυμένη στα πλάγια, για να 
μην φθείρεται εύκολα η κουβέρτα. Χρώμα: Λευκό. 
Ύφανση: Κυψέλης (επίσημο σχέδιο του Υπουργείου 
Εμπορίου), άριστης ποιότητας, ανθεκτική σε συχνές 
πλύσεις υψηλών Θερμοκρασιών, με ειδική επεξεργασία 
samforise για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική 
αντιστατική, υποαλλεργική, και λογότυπο Νοσοκομείου 
υφασμένο. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος  

4. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,70Χ1,60 ΜΕΤΡΑ   

Από ύφασμα λευκό βαμβακερό 100%, άριστης 
ποιότητας, βάρους 210 γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 2-3%, 
ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού 
πλυσίματος. Η ύφανση του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, 
συνεκτική, απαλλαγμένη από  ελαττώματα όπως 
τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και 
χοντράδες. Να είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι 
αντιστατικό να μην απελευθερώνει ιν’ιδια, να μην 
χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα. Ράψιμο με 
ρεβέρ 3 cm στο επάνω μέρος και 1 cm στο κάτω μέρος. 

NAI 

 

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος  NAI  

5. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
2,50CMΧ1,60 CM   

Από ύφασμα βαμβακερό 100% αρίστης ποιότητας, 
ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 2-3%, 
ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού 
πλυσίματος. Η ύφανση του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, 
συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, 
αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Να 
είναι ελεύθερα από κόλλα, να είναι αντιστατικό να μην 
απελευθερώνει ινίδια, να μην χνουδιάζει και να μην 
τσαλακώνεται εύκολα.  

NAI 

 

6. ΥΦΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΙΕΛ 1.000 ΜΕΤΡΑ Χ 1,60Μ 
ΦΑΡΔΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ   

Το ύφασμα να είναι βαμβακερά 100% αρίστης 
ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 
2-3%, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού 
πλυσίματος. Η ύφανση του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, 
συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, 
αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Να 
είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι αντιστατικό να μην 
απελευθερώνει ινίδια, να μην χνουδιάζει και να μην 
τσαλακώνεται εύκολα. 

  

NAI 
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7. ΥΦΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΕΡΑΜΑΝ 1.000 ΜΕΤΡΑ Χ 
1,60Μ ΦΑΡΔΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ   

Ύφασμα χρώματος βεραμάν 1.000 μέτρα βαμβακερό 
100% αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, 
μέγιστο μπάσιμο 2-3%, ανθεκτικό στις υψηλές 
θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος. Η ύφανση ταυ να 
είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από 
ελαττώματα όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, 
κόμπους και χοντράδες. Να είναι ελεύθερο από κόλλα, 
να είναι αντιστατικό να μην απελευθερώνει ινίδια, να 
μην χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα.  

NAI 

 

8. ΥΦΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ 500 ΜΕΤΡΑ Χ 1,60Μ 
ΦΑΡΔΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ  NAI  

Ύφασμα χρώματος πράσινο 500 μέτρα βαμβακερό 100% 
αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο 
μπάσιμο 2-3%, ανθεκτικό στις υψηλές Θερμοκρασίες 
συχνού πλυσίματος. Η ύφανση του να είναι ομαλή, 
ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα 
όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και 
χοντράδες. Να είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι 
αντιστατικό να μην απελευθερώνει ινίδια, να μην 
χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα. 

 

 

9. ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
150 CΜ Χ 150 CΜ    

Τα ημισεντόνια να είναι από ύφασμα βαμβακερό 100% 
αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο 
μπάσιμο 2-3%, ανθεκτικό στις υψηλές Θερμοκρασίες 
συχνού πλυσίματος. Η ύφανση του να είναι ομαλή, 
ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα 
όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και 
χοντράδες. Να είναι ελεύθερα από κόλλα, να είναι 
αντιστατικό να μην απελευθερώνει ινίδια, να μην 
χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα.  

NAI 

 

10. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 CM Χ 100 CM    

Τα τετράγωνα να είναι από ύφασμα βαμβακερό 100% 
αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο 
μπάσιμο 2-3%, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες 
συχνού πλυσίματος. Η ύφανση του να είναι ομαλή, 
ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα 
όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και 
χοντράδες. Να είναι ελεύθερα από κόλλα, να είναι 
αντιστατικό να μην απελευθερώνει ινίδια, να μην 
χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα.  

NAI 
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11. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 CΜ Χ 80 Μ    

Τα τετράγωνα να είναι από ύφασμα βαμβακερό 100% 
αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο 
μπάσιμο 2-3%, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες 
συχνού πλυσίματος. Η ύφανση του να είναι ομαλή , 
ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα 
όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και 
χοντράδες. Να είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι 
αντιστατικό να μην απελευθερώνει ινίδια, να μην 
χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα. 

NAI 

 

12. ΠΕΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 cm Χ 50 cm   

Τα τετράγωνα να είναι από ύφασμα βαμβακερό 100% 
αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο 
μπάσιμο 2-3%, ανθεκτικό στις υψηλές Θερμοκρασίες 
συχνού πλυσίματος. Η ύφανση ταυ να είναι ομαλή, 
ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα 
όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και 
χοντράδες. Να είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι 
αντιστατικό να μην απελευθερώνει ινίδια, να μην 
χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα.  

NAI 

 

13. ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ (ΚΑΜΙΖΟΛΕΣ).   

Ρόμπα χειρουργείου με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη που 
δένει στο λαιμό και στα πλάι με κορδόνια. Από ύφασμα 
ποπλίνα συνθέσεως 50% καθαρό βαμβάκι και 50% 
πολυεστέρα, χρώματος πράσινο, ανεξίτηλο, 
απορροφητικό και ανθεκτικό σε συχνό πλύσιμο υψηλών 
Θερμοκρασιών. Να είναι αντιστατικό και υποαλλεργικό, 
να μην απελευθερώνει ινίδια, να μην χνουδιάζει. Τα 
μεγέθη να είναι ΧL και ΧΧL. 

NAI 

 

14. ΣΤΟΛΕΣ- ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ.   

Κοστούμια αποτελούμενα από μπλούζα με σταυρωτή 
λαιμόκοψη. Με δύο τσέπες πλαϊνές (διαστάσεις 17Χ17) 
και τσεπάκι στο στήθος (διαστάσεις 12Χ12). Παντελόνι 
με λάστιχο και κορδόνι στη μέση, τσέπη στο πίσω μέρος 
(διαστάσεις 13Χ13). Από ύφασμα ποπλίνα σε σύνθεση 
50% καθαρό βαμβάκι και 50% πολυεστέρα, χρώματος 
πράσινο, ανεξίτηλο, απορροφητικό και ανθεκτικό σε 
συχνό πλύσιμο υψηλών Θερμοκρασιών. Να είναι 
αντιστατικό και υποαλλεργικό, να μην απελευθερώνει 
ινίδια, να μην χνουδιάζει. Τα μεγέθη να είναι ΧL και ΧΧL. 

NAI 

 

 


