
ΜΠΛΟΤΖΕ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΡΑΙΝΕ 
 

 

1. Σφνκεςθ: ςενδονόπανο τφπου κάμποτ χρϊματοσ πράςινου, 100% 
βαμβακερό, προδιαγραφϊν Υπουργείου Εμπορίου Νο 210, με ανεξίτθλθ 
βαφι. 
2. Το φφαςμα να είναι ελεφκερο από κόλλα, υποαλλεργικό, αντιςτατικό, με 
επεξεργαςία αντι-χνουδιάςματοσ για να μθν απελευκερϊνει ινίδια, όπωσ 
προβλζπουν οι Κοινοτικζσ Οδθγίεσ, και να αποτελεί φραγμό κατά των 
μικροβίων. 
3. Οι μπλοφηεσ να είναι μακριζσ, με ςτρογγυλι λαιμόκοψθ και 
αλλθλοκαλυπτόμενθ πλάτθ. 
4. Το κλείςιμο τθσ μπλοφηασ να είναι κάκετο με κορδόνια (φακαρόλασ ι ιδίου 
υφάςματοσ φαρδιά) ςχετικοφ μικουσ κατά μικοσ τθσ πλάτθσ. Το ζνα κομμάτι τθσ 
μπλοφηασ να ζχει προζκταςθ υφάςματοσ (ςχετικό με το μζγεκοσ τθσ) ϊςτε να 
καταλιγει να καλφπτει το απζναντι οπιςκο-πλαϊνό τμιμα τθσ μπλοφηασ. Να 
υπάρχει ηϊνθ (ιδίου υφάςματοσ) τθσ οποίασ θ μια άκρθ να είναι ραμμζνθ 
ςτθ μζςθ μπροςτά ςτθν κοιλιακι χϊρα και θ άλλθ άκρθ να είναι ραμμζνθ 
ςτο μζςο τθσ όπιςκεν προζκταςθσ, ϊςτε να καταλιγει να δζνονται μαηί 
μπροςτά ακολουκϊντασ τα πρότυπα του αποςτειρωμζνου πεδίου ςτο 
χειρουργικό τραπζηι. 
5. Να φζρουν μανίκια (αναλόγωσ του μεγζκουσ τθσ ρόμπασ) με ελαςτικι 
μανςζτα μεγάλθσ αντοχισ. 
6. Να διατίκενται ςε μεγζκθ X-LARGE. 
7. Υψθλισ αντοχισ ςτο πλφςιμο ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (90-95ο C). Με 
ςτακερότθτα χρωματιςμοφ ςτο νερό, το χλϊριο και τθν ζντονθ πλφςθ. 
8. Να αποςτειρϊνονται ςε Κλίβανο Ατμοφ. 
9. Όλεσ οι ραφζσ να είναι με πλακοραφι αςφαλείασ. 
10. Με επεξεργαςία κατάλλθλθ ϊςτε οι μπλοφηεσ να μθν μαηεφουν ςτο πλφςιμο. 
11. Να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό CE MARK από τον Ε.Ο.Φ. 
(Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων) και ISO 9001:2008 τθσ προμθκεφτριασ 
εταιρείασ. 
12. Απαραίτθτθ θ κατάκεςθ δειγμάτων. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά τθσ 
ποιότθτασ υφάςματοσ, απόχρωςθσ και ραφισ. 
 

ΕΝΣΟΝΙΑ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΡΑΙΝΑ 

 
 

 

1. Σφνκεςθ: ςενδονόπανο τφπου κάμποτ χρϊματοσ πράςινου, 100% 
βαμβακερό, προδιαγραφϊν Υπουργείου Εμπορίου Νο 210, με ανεξίτθλθ 
βαφι. 
2. Διαςτάςεισ 160cm x 270cm περίπου. 
3. Βάροσ υφάςματοσ 210gr/m2 περίπου. 
4. Με επεξεργαςία προςυρρίκνωςθσ για ελεγχόμενθ ςυςτολι ςτο πλφςιμο. 



5. Το φφαςμα να είναι ελεφκερο από κόλλα, υποαλλεργικό, αντιςτατικό, με 
επεξεργαςία αντι-χνουδιάςματοσ για να μθν απελευκερϊνει ινίδια, όπωσ 
προβλζπουν οι Κοινοτικζσ Οδθγίεσ. 
6. Υψθλισ αντοχισ ςτο πλφςιμο ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (90-95ο C). Με 
ςτακερότθτα χρωματιςμοφ ςτο νερό και το χλϊριο. 
7. Να αποςτειρϊνονται ςε Κλίβανο Ατμοφ. 
8. Απαραίτθτθ θ κατάκεςθ δείγματοσ. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά τθσ 
ποιότθτασ υφάςματοσ, απόχρωςθσ και ραφισ. 
9. Η προμικεια να είναι όμοια με το δείγμα χωρίσ καμία παρζκκλιςθ. 
10. Ο προμθκευτισ να φζρει πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου καταςκευισ προσ 
απόδειξθ τθσ ςφνκεςθσ. 
11. Να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό CE MARK από τον Ε.Ο.Φ. 
(Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων) και ISO 9001:2008 τθσ προμθκεφτριασ 
εταιρείασ. 
 

ΣΕΣΡΑΓΩΝΑ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΡΑΙΝΑ 
 

 

1. Σφνκεςθ: ςενδονόπανο τφπου κάμποτ χρϊματοσ πράςινου, 100% 
βαμβακερό , προδιαγραφϊν Υπουργείου Εμπορίου Νο 210, με ανεξίτθλθ 
βαφι. 
2. Διαςτάςεισ 100cm x 100cm περίπου. 
3. Βάροσ υφάςματοσ 210gr/m2 περίπου. 
4. Με επεξεργαςία προςυρρίκνωςθσ για ελεγχόμενθ ςυςτολι ςτο πλφςιμο. 
5. Το φφαςμα να είναι ελεφκερο από κόλλα, υποαλλεργικό, αντιςτατικό, με 
επεξεργαςία αντι-χνουδιάςματοσ για να μθν απελευκερϊνει ινίδια, όπωσ 
προβλζπουν οι Κοινοτικζσ Οδθγίεσ. 
6. Υψθλισ αντοχισ ςτο πλφςιμο ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (90-95ο C). Με 
ςτακερότθτα χρωματιςμοφ ςτο νερό και το χλϊριο. 
7. Να αποςτειρϊνονται ςε Κλίβανο Ατμοφ. 
8. Απαραίτθτθ θ κατάκεςθ δείγματοσ. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά τθσ 
ποιότθτασ υφάςματοσ, απόχρωςθσ και ραφισ. 
9. Η προμικεια να είναι όμοια με το δείγμα χωρίσ καμία παρζκκλιςθ. 
10. Ο προμθκευτισ να φζρει πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου καταςκευισ προσ 
απόδειξθ τθσ ςφνκεςθσ. 
11. Να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό CE MARK από τον Ε.Ο.Φ. 
(Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων) και ISO 9001:2008 τθσ προμθκεφτριασ 
εταιρείασ. 
 


