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Αθήνα, 04/05/2018 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» 

 

 

 

Α/Α :  1 – ΓΑΖΑ ΟΘΦΑΛΜΟΓΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 

ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

 

Από καθαρό βαμβάκι άριστης ποιότητας και επικάλυψη non woven, αποστειρωμένα συσκευασμένα ανά 

τεμάχιο, σχήματος οβάλ. Διαστάσεις: 5Χ7 cm 

 

 

Α/Α :  3 & 4– ΓΑΖΑ 5Χ5 – 10Χ10 ΑΠΛΗ 

ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΠΛΗ 

 

Είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών.  Η υπό 

προμήθεια γάζα πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και ειδικότερα είναι 

λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα  της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες 

συσσωματώματα κλωστών κ.τλ.)  από  χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και δεν 

παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.τ.λ).  

Είναι υψηλής απορροφητικότητας και άοσμη, ενώ η ύφανση είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Είναι 

κομμένες ισομετρικά, με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και το πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε 

όλη την ύφανση. 

Είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079 και φέρει σήμανση CE. 

Διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη, ασφαλή και πρακτική, των 100 τεμαχίων σε χάρτινο πακέτο, στο 

οποίο  αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων. Φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. 

Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: 

α. Τα στοιχεία του εργοστασίου β. Το είδος του περιεχομένου 

γ. Η ημερομηνία παραγωγής δ. Ο αριθμός παρτίδας 

ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)  

Διατίθενται στις παρακάτω διαστάσεις: 

 

→5cm Χ 5cm,  8-ply,  

→5 cm Χ 5cm, 12-ply,  

→10cm Χ 10cm, 8-ply  

→10 cm Χ 10cm, 12-ply  

→10cm Χ 20cm,  8-ply  

→10cm Χ 20cm, 12-ply 
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Α/Α :  2 & 6 – ΓΑΖΑ 10Χ10 – 10Χ20 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 

ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 

 

Είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών.  Η υπό 

προμήθεια γάζα πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας  και ειδικότερα είναι 

λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα  της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες 

συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.),  χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και δεν 

παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.τ.λ).  Είναι 

υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, και δεν είναι ούτε και φαίνεται λοξοϋφασμένη.  Φέρει βαριούχο 

ακτινοσκιερό νήμα πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις 

ακτινοβολίας. 

Το ακτινοσκιερό νήμα είναι πλεγμένο εσωτερικά της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνεια 

της.  

Είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079 και φέρει σήμανση CE. 

Διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική και φέρει κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. 

Είναι κομμένες ισομετρικά με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, 

ενώ το πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση. 

Φέρει σήμανση CE. Η συσκευασία είναι εύχρηστη 100 τεμάχια σε χάρτινο πακέτο, στο οποίο 

αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων. Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα 

παρακάτω: 

α. Τα στοιχεία του εργοστασίου β. Το είδος του περιεχομένου γ. Η ημερομηνία παραγωγής 

δ. Ο αριθμός παρτίδας ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)  

Διατίθενται στις παρακάτω διαστάσεις: 

 

→10cm Χ 10cm, 8-ply  

→10 cm Χ 10cm, 12-ply  

→10cm Χ 20cm,  8-ply  

→10cm Χ 20cm, 12-ply 

 

 

 

Α/Α :  5– ΓΑΖΑ 40Χ40 ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ X-RAY ME ΘΗΛΕΙΑ (6 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ) 

ΓΑΖΟΠΑΝΑ ΛΑΠΑΡΑΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 

 

Είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών, υψηλής 

απορροφητικότητας και άοσμη. Η υπό προμήθεια γάζα πληροί τους όρους της Ελληνικής και 

Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 

14079. Ειδικότερα είναι λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα  της ύφανσης (σχισίματα, 

παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) από  χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) 

και δεν παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.τ.λ).  

Φέρουν βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου πλεγμένο κατά 

μήκος της γάζας και είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. 

Το πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση και η ύφανση είναι ορθογωνισμένη και όχι 

λοξή. 

Είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και φέρει κορδονάκι 

ασφαλείας καλά γαζωμένο.  

Διατίθενται σε συσκευασία ασφαλή, πρακτική και εύχρηστη. 

Φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής και στο πακέτο αναγράφεται η ποσότητα των 

τεμαχίων. 

Είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία και φέρουν σήμανση CE. 

Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: 
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α. Τα στοιχεία του εργοστασίου 

β. Το είδος του περιεχομένου 

γ. Η ημερομηνία παραγωγής 

δ. Ο αριθμός παρτίδας 

ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) 

ζ. Η σήμανση πιστότητας CE. 

Διατίθενται στις διαστάσεις: 

 

→40cm Χ 40cm, 4-ply, με λουρί 18 cm  

→40cm Χ 40cm, 6-ply, με λουρί 18 cm  

→ 40cm Χ 40cm, 8-ply, με λουρί 18 cm  

→40cm Χ 40cm,12-ply, με λουρί 18 cm  

 

 

 

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

 

Είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι, έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. 

Είναι λευκή, σιδερωμένη, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες  και 

ελαττώματα ύφανσης και δεν παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες.  

Διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική η οποία παρέχει απόλυτη προστασία από υγρασία ή 

ρύπανση στο περιεχόμενο. 

Φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής, ενώ στο πακέτο αναφέρεται η ποσότητα των 

μέτρων. 

Η ύφανση είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 

μοίρες).  Το πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση. 

Είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079 και φέρει σήμανση CE. 

Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: 

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής  

2. Το είδος του περιεχομένου 

3. Η ημερομηνία παραγωγής 

4. Ο αριθμός παρτίδας 

5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) 

8. Η σήμανση πιστότητας CE. 

Διαστάσεις: 90cm x 100 m αναδιπλούμενη ΖΙΚ-ΖΑΚ 

Συσκευασία: 100 μέτρα ανά πλαστική σακούλα και εντός σε μεγάλη συσκευασία των 1.000 μέτρων. 

 

 

 

 

 

ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

 

Είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι, έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. 

Είναι λευκή, σιδερωμένη, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες  και 

ελαττώματα ύφανσης και δεν παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες. 

Φέρει βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου πλεγμένο κατά 

μήκος της γάζας και είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. 

Το ακτινοσκιερό νήμα είναι πλεγμένο εσωτερικά της γάζας και όχι κολλημένο επάνω στην επιφάνεια 

της. 

Διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική η οποία παρέχει απόλυτη προστασία από υγρασία ή 

ρύπανση στο περιεχόμενο. 
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Φέρουν κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής, ενώ στο πακέτο αναφέρεται η ποσότητα των 

μέτρων. 

Η ύφανση είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 

μοίρες).  Το πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση. 

Είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079 και φέρει σήμανση CE. 

Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: 

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής  

2. Το είδος του περιεχομένου 

3. Η ημερομηνία παραγωγής 

4. Ο αριθμός παρτίδας 

5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) 

8. Η σήμανση πιστότητας CE. 

Διαστάσεις: 90cm x 100 m αναδιπλούμενη ΖΙΚ-ΖΑΚ 

Συσκευασία: 100 μέτρα ανά πλαστική σακούλα και εντός σε μεγάλη συσκευασία των 1.000 μέτρων. 

 

         

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 
Γεώργιος Βιολάρης 

 

 

 


