
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ 

 

   ΣΑΚΟΙ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1000 ml 

Οι σάκοι αναρρόφησης μ.χ, πρέπει:  

   Να εξασφαλίζουν υγιεινό και ασφαλές σύστημα συλλογής εκκρίσεων. 

   Να έχουν πρακτικό σχεδιασμό και χειρολαβή απομάκρυνσης. 

   Να είναι απλοί στη χρήση. 

   Να φέρουν ασφαλές πώμα κλεισίματος. 

   Να διατίθεται σε χωρητικότητα 1000 ml. 

   Να έχουν ειδικό στόμιο εισαγωγής σωλήνα αναρρόφησης. 

   Να φέρουν σήμανση CE. 

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την προμήθεια είναι η δωρεάν χορήγηση 

συνοδού εξοπλισμού, βάσεις, κάνιστρα και στηρικτικά τοίχου (με βάση 

τις ανάγκες του κάθε τμήματος). 

 

   ΣΑΚΟΙ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000 ml 

Οι σάκοι αναρρόφησης μ.χ, πρέπει:  

   Να εξασφαλίζουν υγιεινό και ασφαλές σύστημα συλλογής 

εκκρίσεων. 

   Να έχουν πρακτικό σχεδιασμό και χειρολαβή 

απομάκρυνσης. 

   Να είναι απλοί στη χρήση. 

   Να φέρουν ασφαλές πώμα κλεισίματος. 

   Να διατίθεται σε χωρητικότητα 2000 ml. 

   Να έχουν ειδικό στόμιο εισαγωγής σωλήνα αναρρόφησης . 

   Να φέρουν σήμανση CE. 

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την προμήθεια είναι η δωρεάν χορήγηση 

συνοδού εξοπλισμού, βάσεις, κάνιστρα και στηρικτικά τοίχου (με βάση 

τις ανάγκες του κάθε τμήματος). 

 

 

   ΣΑΚΟΙ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3000ml 

Οι σάκοι αναρρόφησης μ.χ, πρέπει:  

   Να εξασφαλίζουν υγιεινό και ασφαλές σύστημα συλλογής εκκρίσεων. 

   Να έχουν πρακτικό σχεδιασμό και χειρολαβή 

απομάκρυνσης. 

   Να είναι απλοί στη χρήση. 

   Να φέρουν ασφαλές πώμα κλεισίματος. 

   Να διατίθεται σε χωρητικότητα 3000ml. 

   Να έχουν ειδικό στόμιο εισαγωγής σωλήνα αναρρόφησης.  

   Να φέρουν σήμανση CE. 



   Απαραίτητη προϋπόθεση για την προμήθεια είναι η δωρεάν χορήγηση 

συνοδού εξοπλισμού 15 τροχήλατων κανίστρων και 30 σταθερών 

κανίστρων. 

 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

   Σωλήνας αναρρόφησης PVC με ανεύρυσμα ανα 90cm, μη 

αποστειρωμένο, διαμέτρου 7mm, Latex free (χρησιμοποιείται όσο 

χρειάζεται, κόβεται το ανάλογο μήκος). 

 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 

   Σωλήνας αναρρόφησης σιλικόνης (διάφορα μεγέθη) αρκετής 

σκληρότητας για να μην κολαψάρονται, να μην υπάρχει αλλαγή 

συμπεριφοράς υπό συνθήκες θερμότητας (να μην αλλάζει χρώμα, να μην 

κολλάει και να μην τσακίζει), διαστάσεις 7 Χ 10mm. 

 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ  

      Σωλήνας αναρρόφησης, αποστειρωμένος, μ.χ. σε κλειστή άθικτη 

συσκευασία, με ελαστικούς συνδέσμους Maxi-Grip ασφαλούς και 

σταθερής σύνδεσης, και να έχουν ραβδώσεις ώστε να ανθίστανται στο 

τσάκισμα, διαφανής και αναγραφή ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης, 

διαστάσεις 6 Χ 10mm και 7 Χ 10mm. 

    

ΣΥΝΔΕΤΙΚO EΥΘΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΑΚΡΑ 7-10mm (ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ – ΑΝΑΡ/ΣΕΩΝ) 

    Ευθέα με εγκοπές και ίδια άκρα κλιμακωτής διαμέτρου 7-10 mm. Να 

είναι μ.χ, αποστειρώμενα. 

 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 3-5 & 7-10mm 

(ΜΠΕΚ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ) 

    Ευθέα, άνισης διαμέτρου με κάθετες εγκοπές, το ένα άκρο να έχει 

κλιμακωτή διάμετρο από 3 έως 5 mm, το άλλο άκρο να έχει κλιμακωτή 

διάμετρο από 7 έως 10 mm. Να είναι μ.χ, αποστειρωμένα. 

 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΟ 

LUER LOCK (ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BULLAU) 

    Το ένα άκρο luer lock και ένα χωνάκι για σύνδεση, καθετήρων. Να 

είναι μ.χ, αποστειρώμενα. 

 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ LUER LOCK 

(ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, FOLLEY, ΑΝΑΡ/ΣΕΩΝ, 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) 



    Με ένα άκρο κωνικό, κλιμακωτής διαμέτρος 7-10 mm  & κάθετες 

εγκοπές & ένα άκρο Luer lock. Να είναι μ.χ, αποστειρώμενα. 

 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -

ψαράκι (ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ – ΑΝΑΡ/ΣΕΩΝ) 

    Πλαστικά, ευθεία με βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης και τάπα. Να 

είναι μ.χ, αποστειρώμενα. 

 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΙΧΑΛΩΤΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΑΚΡΑ 7-10 mm (ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΧΑΛΩΤΟ) 

    Με εγκοπές και τρία άκρα ίδιας κλιμακωτής διαμέτρου 8-10. Να είναι 

μ.χ, αποστειρωμένα. 

 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10-15 cm 

Να είναι από πολυαιθυλένιο ή PVC, με άκρα ασφαλούς σύνδεσης Luer-

Lock αρσενικό - θηλυκό και να είναι κατάλληλη για πιέσεις μέχρι 40 bar-

580 psi. 

Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη.  

Να έχει μήκος 10-15 cm και με παρακράτηση υγρού έως 0,30 ml. 

 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER LOCK & ΑΚΡΟ 

ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8cm & 13-15 cm.  

    Να είναι κατασκευασμένη PVC, να έχει αντιμικροβιακό πώμα 

ασφαλείας για δειγματοληψία αερίων αίματος, αιμοληψίας, χορήγησης 

φαρμάκων, σύνδεση με προέκταση ορού ή αίματος με υψηλή προστασία 

κατά των λοιμώξεων και να φέρει clips διακοπής ροής. Να είναι μιας 

χρήσεως, αποστειρωμένες και να προσφερθούν στα κάτωθι μήκη και 

παρακρατήσεις υγρών: 

1) Μήκους   8 cm  με παρακράτηση υγρού  έως 0,3 ml. 

2) Μήκους  13-15 cm  με παρακράτηση υγρού  έως 0,6 ml. 

 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100cm 

    Να είναι από πολυαιθυλένιο ή PVC, με άκρα ασφαλούς σύνδεσης 

Luer-Lock αρσενικό - θηλυκό, με χαμηλό παραμένοντα όγκο (λιγότερο 

από 1,10 ml/m) και να είναι κατάλληλες για πιέσεις μέχρι 40 bar-580 psi. 

Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένες. 

Να έχει μήκος 100 cm. 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ 70-90cm  

    Να έχουν εσωτερική διάμετρο 2,5 mm εξωτερική διάμετρο 4,0  mm με 

άκρα Luer-Lock αρσεν.-θηλ., από PVC και να είναι κατάλληλες για 



πιέσεις μέχρι 145 psi. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένες και να 

προσφερθούν σε μήκη από 70 έως 90 cm. 

ΣΥΝΔΕTIKH ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

ΠΑΙΔΩΝ 

     Συνδετική προέκταση ενδοτραχειακών σωλήνων, λείας εσωτερικής 

επιφάνειας, με swivel περιστρεφόμενο, με 2 οπές, με κουμπωτό καπάκι 

αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης, μήκους 18cm περίπου (Latex free). 

 

ΣΥΝΔΕTIKH ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ 

ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ 

     Συνδετική προέκταση ενδοτραχειακών σωλήνων για νεογνά και 

πρόωρα, με γωνία, οπή και καπάκι, επεκτεινόμενο, μήκους 49-100mm 

περίπου. Η γωνία να έχει διάμετρο 8,5Φ (Latex free). 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 

ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΗ ΞΕΝΗ 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

                          


