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Ο χαρτοβάμβακασ κα είναι λευκόσ με απαλι υφι,άριςτθσ ποιότθτασ,
υπεραπορροφθτικόσκατάλλθλοσ για νοςοκομειακι χριςθ και προςωπικι υγιεινι.
Σα φφλλα του χαρτοβάμβακα κα πρζπει να είναι ομοιόμορφα χωρίσ τοπικά
αραιϊματα και ςκιςίματα.
Σο βάροσ του χαρτοβάμβακα κα πρζπει να είναι δεκαοκτϊ γραμμάρια ανά
τετραγωνικό μζτρο (18gr/m2)με ανοχι ±5% (ISO538)
Σα φφλλα κα είναι διαςτάςεων 60Χ40 εκατοςτά (cm) ςυνολικισ επιφάνειασ το
κακζνα
φςταςθ από χθμικό πολτό 100% (ISO 9184)
Ο χαρτοβάμβακασ πρζπει να παρουςιάηει αντοχι ςε εφελκυςμό με τισ εξισ τιμζσ:
κατά τθν ζννοια του μικουσ 150 γραμμάριακατϋελάχιςτο ςε ταινία πλάτουσ 1,5
εκατοςτϊν (cm). Κατά τθν ζννοια του πλάτουσ 70 γραμμάρια κατϋζλάχιςτο, ςε
ταινία πλάτουσ 1,5 εκατοςτϊν
Απορροφθτικότθτα : Προςδιοριηόμενθ κατά ΣΑΡΡΙ Σ432, θ απορροφθτικότθτα μιασ
ςταγόνασ νεροφ όγκου 0,01 mlνα ζχει μζγιςτο χρόνο απορρόφθςθσ 20
δευτερόλεπτα(max 20sec)
Σζφρα : Ο χαρτοβάμβακασ πρζπει να παρουςιάηει μζγιςτθ τιμι τζφρασ ζνα τοισ
εκατό (max 1%, ISO 2144)
ΤΚΕΤΑΙΑ
Ο χαρτοβάμακασ κα παραδίδεται :
ε φφλλα διαςτάςεων 60Χ40 εκατοςτά (cm) τοποκετθμζνα ςε πακζτα πζντε κιλϊν
(5kg) το κάκε πακζτο
Σα πακζτα κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε απαραβίαςτθ πλαςτικι ςυςκευαςία, θ οποία
κα προςτατεφεται από τισ καταπονιςεισ από ςκλθρό χάρτινο κουτί ι χαρτοκιβϊτιο.
Ο τρόποσ ςυςκευαςίασ κα δθλϊνεται ςτθν τεχνικι προςφορά από τουσ
ςυμμετζχοντεσ
Σα υλικά ςυςκευαςίασ δεν πρζπει να επθρεάηουν το περιεχόμενο και πρζπει να
παρζχουν προςταςία από τθν υγραςία, τθν ρφπανςθ και να αντζχουν ςτθν
μεταφορά

Επίςθσ ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι ςυςκευαςία κα αναγράφονται τα εξισ
ςτοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.

Σα ςτοιχεία του εργοςταςίου παραγωγισ (επωνυμία, τόποσ)
Σο είδοσ του περιεχομζνου και τθν ςφςταςθ (χθμικόσ πολτόσ 100%)
Οι διαςτάςεισ των φφλλων
Σο βάροσ (κακαρό)
Οι προμθκευτζσ με τθν προςφορά τουσ κα πρζπει : Να δθλϊνουν το
εργοςτάςιο καταςκευισ του χαρτοβάμβακα(ρολϊνχάρτου) εργοςτάςιο
κοπισ και ςυςκευαςίασ και τον τόπο εγκατάςταςισ των. Οιπρομθκευτζσ

για τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ του προςφερόμενου είδουσ κα
προςκομίςουν δωρεάν δείγμα. Σο δείγμα κα φζρει αυτοκόλλθτθ ετικζτα
που κα αναγράφει ευκρινϊσ τθν επωνυμία του προμθκευτι κακϊσ και το
είδοσ ωσ ορίηεται ςτθν διακιρυξθ. Μθ κατάκεςθ δείγματοσ ςυνιςτά τθν
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Προςφορζσ που δεν τθροφν τα παραπάνω κα
απορρίπτονται.
ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ (PATTIES)
Νευροχειρουργικό βαμβάκι εγκεφάλου το οποίο χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ
νευροχειρουργικζσ επεμβάςεισ και είναι καταςκευαςμζνο από 100% υλικό φυςικοφ
βαμβακιοφ ειδικισ επεξεργαςίασ με πολφ καλι ςυνοχι ϊςτε να μθν διαχωρίηεται ςε ίνεσ.
Άριςτθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Ελλθνικισ Φαρμακοποιίασ. Να είναι
λευκό και να αποτελείται από ίνεσ μζςου μικουσ πεπιεςμζνου βάμβακοσ. Να μθν περιζχει
υπολείμματα φφλλων, περικάρπια ι περιβλιματα ςπερμάτων ι άλλεσ προςμίξεισ. Να είναι
απαλλαγμζνο από χθμικζσ ουςίεσ και να ζχει βιοςυμβατότθτα και προςαρμοςτικότθτα. Να
ζχει μζγιςτθ απορροφθτικότθτα υγροφ μζχρι και δζκα (10) φορζσ το βάροσ του ςε λιγότερο
από ζνα δευτερόλεπτο. Να είναι κακαρό χωρίσ κόμπουσμε απαλι επιφάνεια και ςτισ δυο
πλευρζσ. Να διατίκενται ςτα εξισ μεγζκθ : 1Χ3, 1/2Χ2, 3/4Χ3/4, 1/2Χ1/2 και θ ςφςταςι
τουσ να μθν αλλοιϊνεται με το χρόνο με τθν παρουςία φδατοσ ι εγκεφαλονωτιαίου υγροφ.
Να είναι πορϊδεσ για να επιτρζπει τθν αναρρόφθςθ μζςω αυτοφ, χωρίσ να αναρροφάται ο
ιςτόσ ι το ίδιο το προϊόν. Να ζχει ςκιαγραφικό κορδόνι ςτο μζςον του βάμβακοσ
χρωματιςτό και όχι λευκό με ραφι που να διατρζχει ολόκλθρο το μικοσ και να μθν
αποςπάται. Να είναι εξαιρετικισ αντοχισ και χωρίσ να αναδίδει ςκόνθ.
Προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό είναι θ αποςτολι δειγμάτων

ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΝΤΔΡΟΦΙΛΟ
Να είναι λευκό, κατάλλθλο για μικροβιακι χριςθ, να μθν ζχει υποςτεί τθν επεξεργαςία τθσ
απορρόφθςθσ (υδροφιλίασ) υγρϊν και να αντζχει ςτθν κερμοκραςία αποςτείρωςθσ του
κλιβάνου (αυτόκαυςτου)

ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΔΡΟΦΙΛΟ







100% υδρόφιλο βαμβάκι, κακαριςμζνο, λευκαςμζνο και λαναριςμζνο
Άριςτθσ ποιότθτασ, ζλεγχοι κακαρότθτασ, Διάλυμα Δ- Οξφτθτα ι Αλκαλικότθτα,
ξζνεσ ίνεσ, φκοριςμόσ, κόμβοι, απορροφθτικότθτα, ουςίεσ διαλυτζσ ςτον αικζρα,
εκχυλίςιμεσ χρωςτικζσ φλεσ, επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ, υδατοδιαλυτζσ ουςίεσ,
απϊλεια κατά τθν ξιρανςθ (v 6.22), κειικι τζφρα. φμφωνα με τον ΕΟΦ
(ΕλλθνικιΦαρμακοποιία ζκδοςθ IV-τόμοσ 2)
Λευκό
Άοςμο
Χωρίσ τοξικζσ ουςίεσ, μθ τοξικό















Αποτελείται από ίνεσ μζςου μικουσ όχι μικρότερο από 10mm .
Δεν περιζχει υπολείμματα φφλλων, περικάρπια ι προβλιματα ςπερμάτων ι άλλεσ
προςμίξεισ, αντιςτακμιςτικζσ χρωςτικζσ ουςίεσ
Παρουςιάηει αξιόλογθ αντίςταςθ όταν τραβιζται
Όταν ανακινείται ιπια δεν αναδίδει ςθμαντικι ποςότθτα ςκόνθσ
Να παραμζνει αναλλοίωτομετά τθν αποςτείρωςθ
Προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι θ αποςτολι δειγμάτων
Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθν χϊρα
καταγωγισ των υλικϊν που προςφζρουν
Σα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ πιςτοποίθςθσ CEκαι ISOθ
οποία τοποκετείται ςτα προςφερόμενα είδθ
Ο ςυμμετζχον πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα
καταςκευάςει τα προςφερόμενα υλικά κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ του
Οι αναφερόμενεσ ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Να αναφζρονται ευκρινϊσ ςτθν ςυςκευαςία τα ςτοιχεία που αφοροφν το είδοσ, το
μικοσ , τθ διάμετρο και το κακαρό βάροσ
Η ςυςκευαςία του υλικοφ να είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφεται εφκολα κατά
τθ μεταφορά και αποκικευςθ
Πριν από τθν τελικι κατακφρωςθ θ υπθρεςία ζχει τθν δυνατότθτα να προβεί ςε
ζλεγχο από ανεξάρτθτοεργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου. Σα ζξοδα επιβαρφνουν τον
προμθκευτι
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