
ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΒΑΜΒΑΚΙ  ΤΓΡΟΦΙΛΟ  ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ 
 

Περιγραυή:  
- 100% πδξόθηιν βακβάθη, θαζαξηζκέλν, ιεπθαζκέλν θαη ιαλαξηζκέλν 

- Άξηζηεο πνηόηεηαο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο 

IV.  

- Βάκβαμ απνξξνθεηηθόο 

- Βάξνπο  1000 γξακκαξίωλ 

 

Υαρακτηριστικά:  
- Δίλαη ιεπθό 

- Άοσμο  
- Χωξίο  ρξωζηηθέο  νπζίεο,  κε ηνμηθό 

- Απνηειείηαη από ίλεο κέζνπ κήθνπο όρη κηθξόηεξν από 10 mm  

- Γελ πεξηέρεη ππνιείκκαηα θύιιωλ, πεξηθάξπηα ή πεξηβιήκαηα ζπεξκάηωλ ή 

άιιεο πξνζκίμεηο  

- Παξνπζηάδεη  αμηόινγε  αληίζηαζε όηαλ ηξαβηέηαη 

- Όηαλ αλαθηλείηαη ήπηα δελ αλαδίδεη ζεκαληηθή πνζόηεηα ζθόλεο  

- Να παξακέλεη αλαιινίωην κεηά ηελ απνζηείξωζε 

σσκεσασία:  
- Να είλαη εληόο πιαζηηθνύ  ζηεγαλνύ  πεξηβιήκαηνο  πνπ  ζα  πξνζηαηεύεη ην 

πεξηερόκελν από πγξαζία θαη ζθόλε 

- Οη αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο λα είλαη ζε κνξθή αλαδίπιωζεο  zigzag (δηθ – δαθ) ή  

ξνιό, ηνπνζεηεκέλεο ζε πιαζηηθέο δηαθαλείο ζαθνύιεο  θαηάιιειεο  γηα ηε 

κεηαθνξά θαη  απνζήθεπζε ηνπ πξνϊόληνο  

- Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη: 

 ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 ην θαζαξό βάξνο 

  ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή 

  ν αξηζκόο παξηίδαο  

  ε ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο CE 

 

2. ΒΑΜΒΑΚΙ  ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΥΡΗΗ   
 

Περιγραυή:  

- Καηαζθεπαζκέλν  από 100% πιηθό θπζηθνύ βακβαθηνύ εηδηθήο επεμεξγαζίαο κε 

πνιύ θαιή ζπλνρή ώζηε λα κελ δηαρωξίδεηαη  ζε ίλεο 

- Άξηζηεο πνηόηεηαο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο IV 

 

 

 



Υαρακτηριστικά:  
- Δίλαη ιεπθό 

- Απνηειείηαη από ίλεο κέζνπ κήθνπο, πεπηεζκέλνπ βάκβαθνο 

- Γελ πεξηέρεη ππνιείκκαηα θύιιωλ, πεξηθάξπηα ή πεξηβιήκαηα ζπεξκάηωλ ή 

άιιεο πξνζκίμεηο 

- Απαιιαγκέλν από δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο 

- Με βηνζπκβαηόηεηα θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα. 

- Μέγηζηε απνξξνθεηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο πγξνύ,  κεηξνύκελε ζε 

πνιιαπιάζην ηνπ βάξνπο ηνπ λεπξνρεηξνπξγηθνύ βακβαθηνύ αλά δεπηεξόιεπην 

(≈ sec). 

- Καζαξό ρωξίο θόκπνπο κε απαιή επηθάλεηα θαη ζηηο δύν πιεπξέο  

- Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα  κεγέζε θαη ζρήκαηα (αλαιόγωο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

ηωλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεωλ & ηηο ζπλήζεηεο ηωλ ρεηξνπξγώλ). 

- Σύζηαζεο πνπ δελ αιινηώλεηαη κε ην ρξόλν παξνπζία ύδαηνο ή 

εγθεθαινλωηηαίνπ πγξνύ (ΔΝΥ) 

- Να  είλαη πνξώδεο γηα λα  επηηξέπεη ηελ αλαξξόθεζε κέζω απηνύ,  ρωξίο λα 

αλαξξνθάηαη  ν ηζηόο  ή ην ίδην ην πξνϊόλ 

- Με  ζθηαγξαθηθό θνξδόλη ζην κέζνλ ηνπ βάκβαθνο, ην νπνίν δηαηξέρεη όιν ην 

κήθνο ηνπ βάκβαθνο, ρξωκαηηζηό θαη όρη ιεπθό, κήθνπο άλω ηωλ 15 εθαηνζηώλ 

ζπλνιηθά 

- Δμαηξεηηθήο αληνρήο 

- Χωξίο λα αλαδίδεη ζθόλε  

 

σσκεσασία:  

- Να δηαηίζεηαη ωο κηαο ρξήζεο, απνζηεηξωκέλν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία γηα ηέιεηα 

απνζηείξωζε 

- Η  αηνκηθή ζπζθεπαζία λα είλαη κε εληζρπκέλν αλζεθηηθό, αδηάβξνρν ραξηί θαη 

PVC 

- Να είλαη ζε ζπζθεπαζία θπηίνπ-θαθέινπ, ηνπνζεηεκέλα ζε θάξηα θαηακέηξεζεο  

- Να αλαθέξεηαη ε πνζόηεηα ηεκαρίωλ αλά ζπζθεπαζία 

- Σηε ζπζθεπαζία (αηνκηθή θαη θπηίνπ)  λα ππάξρεη πιήξεο ζήκαλζε:  

 ην όλνκα ή ε εκπνξηθή επωλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 ζε πεξίπηωζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρώξα ηεο επξωπαϊθήο 

έλωζεο, ηόηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη  επηπιένλ ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε 

 ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 ν θωδηθόο ηεο παξηίδαο 

 νη δηαζηάζεηο (κήθνο θαη πιάηνο) 

 ε έλδεημε «απνζηεηξωκέλν»,  ε κέζνδνο απνζηείξωζεο πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε εκεξνκελία απνζηείξωζεο 

 ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινύο ρξήζεωο, εθθξαδόκελε ζε έηνο 

θαη κήλα 

 ε έλδεημε όηη ην πξνϊόλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κόλε ρξήζε 



 επηζήκαλζε όηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλ ε ζπζθεπαζία δηαηξηζεί 

 νη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο εθόζνλ ππάξρνπλ 

 ε ζήκαλζε πηζηόηεηαο CE 

 

3.  ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΩΝ ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΑ  

Περιγραυή:  

- Καηαζθεπαζκέλν  από 100% πιηθό θπζηθνύ βακβαθηνύ 

- Άξηζηεο πνηόηεηαο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο IV 

 

Υαρακτηριστικά:  
- Δίλαη ιεπθό 

- Απνηειείηαη από ίλεο κέζνπ κήθνπο, πεπηεζκέλνπ βάκβαθνο.  

- Γελ πεξηέρεη ππνιείκκαηα θύιιωλ, πεξηθάξπηα ή πεξηβιήκαηα ζπεξκάηωλ ή 

άιιεο πξνζκίμεηο  

- Απαιιαγκέλν από δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο 

- Καζαξό ρωξίο θόκπνπο κε απαιή επηθάλεηα ζε όιε ηελ επηθάλεηά ηνπ 

πεξηκεηξηθά 

- Με ζρήκα θπιηλδξηθό. Γηαθόξωλ κεγεζώλ (αλαιόγωο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ 

ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεωλ & ηηο ζπλήζεηεο ηωλ ρεηξνπξγώλ) 

- Με βηνζπκβαηόηεηα θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα 

- Μέγηζηε απνξξνθεηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο πγξνύ κέρξη θαη δέθα 

(10) θνξέο ην βάξνο ηνπ ζε ειάρηζην ρξόλν 

- Σύζηαζεο πνπ δελ αιινηώλεηαη κε ην ρξόλν παξνπζία πγξώλ  

- Δμαηξεηηθήο αληνρήο 

- Χωξίο λα αλαδίδεη ζθόλε 

 

σσκεσασία:  

- Να δηαηίζεηαη ωο κηαο ρξήζεο, απνζηεηξωκέλν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία γηα ηέιεηα 

απνζηείξωζε 

- Η αηνκηθή ζπζθεπαζία λα είλαη κε εληζρπκέλν αλζεθηηθό αδηάβξνρν ραξηί θαη 

PVC 

- Να είλαη ζε ζπζθεπαζία θπηίνπ- θαθέινπ  θαη αηνκηθή 

- Η θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη από πέληε (5) ή θαη έωο δέθα (10)  

θπιηλδξηθά βακβάθηα (ηζηγαξάθηα) 

- Η ζπζθεπαζία αλά θπηίν λα πεξηέρεη πέληε (5) ή δέθα (10) ή θαη έωο δεθαπέληε 

(15) ηεκάρηα 

- Να αλαθέξεηαη ε πνζόηεηα ηεκαρίωλ αλά ζπζθεπαζία  

- Σηε ζπζθεπαζία (αηνκηθή θαη θπηίνπ)  λα ππάξρεη πιήξεο ζήκαλζε:  

 ην όλνκα ή ε εκπνξηθή επωλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 ζε πεξίπηωζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρώξα ηεο επξωπαϊθήο 

έλωζεο, ηόηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη  επηπιένλ ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε 



 ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 ν θωδηθόο ηεο παξηίδαο 

 ε έλδεημε «απνζηεηξωκέλν»,  ε κέζνδνο απνζηείξωζεο πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε εκεξνκελία απνζηείξωζεο 

 ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινύο ρξήζεωο, εθθξαδόκελε ζε έηνο 

θαη κήλα 

 ε έλδεημε όηη ην πξνϊόλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κόλε ρξήζε 

 επηζήκαλζε όηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλ ε ζπζθεπαζία δηαηξηζεί 

 νη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο εθόζνλ ππάξρνπλ 

 ε ζήκαλζε πηζηόηεηαο CE 

 ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΟΡΟΙ  

 

Τποτρεώσεις προμηθεστών:  
- Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγωληζκό πξέπεη λα δειώζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο 

πξνζθνξά, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ βακβαθηνύ θαζώο 

θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηνπ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 934/96.  

- Να θαηαζέζνπλ βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μεηξών Καηαζθεπαζηώλ 

Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξνϊόληωλ ζύκθωλα κε ηελ νπνία ηα πξνϊόληα 

θαξκαθεπηηθνύ βάκβαθνο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο κπνξνύλ λα 

θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην θέξνληαο ηε ζήκαλζε CE ή βεβαίωζε 

θνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνύ.  

 

Γείγματα σσμμετοτής:  
- Οη πξνκεζεπηέο λα πξνζθνκίζνπλ  δύν απηνηειείο ζπζθεπαζίεο (δείγκα – 

αληίδεηγκα) ηα νπνία θαηά ηελ αμηνιόγεζε ζα εμεηαζηνύλ καθξνζθνπηθά από ηελ 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη κηθξνζθνπηθά ζηα αξκόδηα 

εξγαζηήξηα (Γ.Χ.Κ. θαη Δ.Ο.Φ.) ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Διιεληθή 

Φαξκαθνπνηία IV,  κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
 


