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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ & ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 
 
Σε συνέχεια της ανάρτησης Διαβούλευσης, που αναρτήθηκε στις 14-04-2021, η εταιρεία μας με σκοπό την 
διασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής στη επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία και της ανάπτυξης υγιούς 
ανταγωνισμού αλλά και της  βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ασθενή, με δεδομένο ότι πιθανά οι 
αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές θα οδηγήσουν σε περιορισμό συμμετοχής λόγω των συγκεκριμένων 
τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί, σας παραθέτουμε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές σε μέρος 
των κατηγοριών, τις οποίες προτείνουμε να συμπεριληφθούν στον διαγωνισμό, καθώς και μια 
επιπρόσθετη κατηγορία υλικού που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.  
 
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα εξής : 
 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (PATTIES) 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ή να προστεθεί και η παρακάτω κατηγορία patties προκειμένου να 
διευρυνθεί ο ανταγωνισμός: 
 
Προσθήκη: 
Νευροχειρουργικά βαμβάκια (patties) κατασκευασμένα από 100% βαμβάκι Αμερικάνικης προελεύσεως με 
απαλές άκρες ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ινών. Ικανά να απορροφήσουν έως και 11 φορές το βάρος 
τους επι ξηρού. Να παρέχουν μέγιστη προστασία, υψηλή απορροφητικότητα, υψηλή ευκαμψία, υψηλή 
διατήρηση της υγρασίας τους,  υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος των  υγρών μέσω της αναρρόφησης  
χωρίς να αναρροφάται ο ιστός από το ίδιο το προϊόν, για την προστασία ευαίσθητων δομών. Να 
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις μιας λεπτομερούς νευροχειρουργικής επέμβασης κρανίου και σπονδυλικής 
στήλης. Να είναι εύκολα στην τοποθέτηση και να διαθέτουν ραφή και κορδόνι αναγνώρισης μπλε 
χρώματος που να διατρέχει σε μήκος όλο το βαμβάκι και να μην αποσπάται. Να είναι X-RAY ανιχνεύσιμα. 
Να διατίθεται σε διαστάσεις 6x6mm, 13x13mm, 13x25mm, 13x38mm, 13x76mm, 19x19mm, 25 x 25mm, 
25 x 76mm, 38 x 38mm, 76 x 76mm, 19 x 76mm, 10 x 19mm, 16 x 19mm, 10 x 40mm, 3 x 3mm, 
10x10mm, 10x25mm, 10 x 51mm, 19x51mm, 6 x 76mm, 6 x 38mm,13x51mm. 
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Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών υγειονομικού υλικού για τα νοσοκομεία πάνω 
από 17 χρόνια και αποτελεί ηγέτιδα δύναμη σε πολλές κατηγορίες υλικών παρέχοντας ασφαλή και 
ποιοτικά προϊόντα για τους ασθενείς των Ελληνικών Νοσοκομείων. 
 
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις.  
 
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. 
 
Με εκτίμηση, 

Για την KALTEQ A.E.  

 
Παναγιώτης Παππάς 

Τηλ.: 6944 564788 
 


