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ΠΡΟΣ ΤΟ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ. 

 
Ε-mail : gdiax@evaggelismos-hosp. gr 
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Αξιότιμοι κύριοι, 

 Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ 

 ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΠΥΥ 2020 

 

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ:10/04/2020 ΚΑΙ ΛΗΞΗ: 23/04/2020 

 

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύοντας τον παγκοσμίως φήμης κατασκευαστικό οίκο γαντιών Cardinal 

Health στην Ελλάδα,  συμμετέχει στην  Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 

ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΠΠΥΥ 2020 με ημερομηνία έναρξης 10/04/2020 και ημερομηνία λήξης  23/04/2020 , 

υποβάλλοντας  τις κάτωθι παρατηρήσεις  όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές  γαντιών που 

βρίσκονται σε διαβούλευση. 

Με εκτίμηση, 

 

Για την MEDICARE HELLAS A.E. 
 
 

 

   Κουκλάκη  Αργυρώ 
 
   Product Manager Patient Recovery  products     
   Τηλ. 6972030319
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Αναφερόμενοι στις προδιαγραφές  στην κατηγορία Νο 2  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ  
Για τις κατηγορίες Α/Α 9, Α/Α 11 και Α/Α 13 : 
 
Προτείνουμε να προστεθεί η προδιαγραφή με ρεβέρ καθώς αυτό θα αυξήσει κατά πολύ την συμμετοχή 
των προσφερουσών εταιρειών και των υγιή ανταγωνισμό. Η προδιαγραφή χωρίς ρεβέρ φωτογραφίζει 1 
ή 2 εταιρείεςτο πολύ, χωρίς στην πραγματικότητα να προσφέρει ουσιαστικό πλεονέκτημα στην μη 
αναδίπλωση.  Τα καλής ποιότητας γάντια με ρεβέρ έχουν ενισχυμένη μανσέτα που δεν διπλώνει.   
 
Συγκεκριμένα προτείνουμε τις τροποποιήσεις των αντίστοιχων προδιαγραφών : 

 
Α/Α 9 
 
2.1  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 
 
Προδιαγραφή  
«Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο 
πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, χωρίς ρεβέρ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρου προδιαγραφής έως εξής:  
 
Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο 
πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, με ρεβέρ  ή  χωρίς ρεβέρ . 
 
Α/Α 11 
 
2.3 ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
 
Προδιαγραφή  
Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, ολικό μήκος τουλάχιστον 300mm (μέγιστη 
επιτρεπόμενη απόκλιση ±20mm), μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη 
συγκράτηση στο βραχίονα, χωρίς ρεβέρ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρου προδιαγραφής έως εξής: 
  
Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, ολικό μήκος τουλάχιστον 300mm (μέγιστη 
επιτρεπόμενη απόκλιση ±20mm), μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη 
συγκράτηση στο βραχίονα με ρεβέρ ή χωρίς ρεβέρ. 
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Α/Α 13 
 
2.5 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
 
Προδιαγραφή  
Να προσφερθούν σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5 – 8,5) με ελάχιστο ολικό μήκος τουλάχιστον 290mm για 
κάθε μέγεθος,  χωρίς ρεβέρ στη μανσέτα για καλύτερη συγκράτηση και για να αποφεύγεται η 
αναδίπλωση του γαντιού.  
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρου προδιαγραφής έως εξής:  
 
Να προσφερθούν σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5 – 8,5) με ελάχιστο ολικό μήκος τουλάχιστον 290mm για 
κάθε μέγεθος,με ρεβέρ ή χωρίς ρεβέρ στη μανσέτα για καλύτερη συγκράτηση.  
 
 
Επιπλέον για την προδιαγραφή Α/Α 14 εφόσον το πρότυπο ΕΝ 388 αφορά μόνο τα ορθοπεδικά 
γάντια όπου σωστά απαιτείται , προφανώς έχει γίνει λάθος και θα πρέπει να αφαιρεθει για την 
κατηγορία των γαντιών μικροχειρουργικής χωρίς πούδρα . 
 
Συγκεκριμένα προτείνουμε την κάτωθι τροποποίηση: 
 
Α/Α 14 
 
2.6 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
Προδιαγραφή  
Να πληρούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές συσκευασίας των χειρουργικών 
γαντιών (όπως περιγράφονται στο είδος 2.1) και επιπλέον τα πρότυπα EN 374 και EN 388. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρου προδιαγραφής έως εξής: 
 
Να πληρούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές συσκευασίας των χειρουργικών 
γαντιών (όπως περιγράφονται στο είδος 2.1) και επιπλέον τα πρότυπα EN 374. 
 
 
 
Είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής Προδιαγραφών για τυχόν διευκρινήσεις . 
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