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ΘΕΜΑ : «    Κατάθεση    ΑΝΟΙΚΤΩΝ οικονομικών προσφορών  Υγειονομικού Υλικού   με τη 

διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης  >> . 

 

 
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές   μέχρι την  4-11-14 , ημέρα 
ΤΡΙΤΗ   μέσου FAX : στο οικονομικό τμήμα Γραφείο Διαχείρισης του Γ.Ν. Άρτας  για την 
προμήθεια των παρακάτω υλικών   προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών  των Τμημάτων 
του Γ.Ν .Άρτας : 

`     
 

1.Οφθαλμολογική προστασία (ασπίδα προσώπου) Πρέπει να 

προσφέρει:  

 πλευρική προστασία,  

 να είναι αντιθαμβωτικά  

 να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο  

 αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων.  

 να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 166:1996  

 να φέρουν τη σήμανση CE στην συσκευασία  

Τα προστατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τύπου διακριτών φακών (με βραχίονες) ή τύπου μάσκας (με 

ιμάντα) αρκεί να πληρούν την ΕΝ 166:1996.  ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ  

 

             2.  Προστατευτική ενδυμασία( μη διαπερατή φόρμα ) 
 Οι προστατευτικές ενδυμασίες από μολυσματικούς βιολογικούς παράγοντες πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 14126/2003 (Κατηγορία 3, τύπος 48). 

Οι προδιαγραφές για τις προστατευτικές ενδυμασίες είναι οι εξής:  

 Μη διαπερατή ρόμπα ή φόρμα  

 Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να 

έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.  

 Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και 
ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία.  

 Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο 

τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.  

 Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από 
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μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να 
εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας.  

 Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγροαπωθητικότητα καθόλη τη διάρκεια 
εργασίας. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών μπορούν 
να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά (Πίνακας 
1). Η επιλογή της προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη 
διάρκεια έκθεσης του χρήστη στον βιολογικό παράγοντα και με το είδος της 
ιατρονοσηλευτικής ή άλλης πράξης.  

 

Πίνακας 1: Ταξινόμηση της αντίστασης στη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων λόγω 
μηχανικής επαφής με ουσίες που περιέχουν μολυσμένα υγρά  
 

    

Κλάση υλικού  Χρόνος διείσδυσης, t (min)  

κατασκευής   

6  t> 75  
5  60 < t ~ 75  

4  45 < t ~ 60  

3  30 < t ~ 45  

2  15<t~30  

1  ~15  

Η σήμανση των ενδυμάτων προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία:  

 Τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Νόρμας ΕΝ 14126/2003  

 Τον τύπο της προστατευτικής ενδυμασίας  

 Το εικονογράφημα «προστασία από βιολογικούς κινδύνους (biohazard)  
 
     Στη περίπτωση που η ενδυμασία παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες (π.χ. 

ιός Ebola), Ο αναγραφόμενος τύπος πρέπει να συνοδεύεται και από το πρόθεμα -Β.  

Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει διαθέσιμες προς το χρήστη όλες τις πληροφορίες που 

περιγράφονται και επιπρόσθετα όταν πρόκειται για ενδυμασία που παρέχει προστασία από 

βιολογικούς παράγοντες τις παρακάτω πληροφορίες:  

 Αριθμό Ευρωπαϊκής Νόρμας  

 Χαρακτηρισμός τύπου  

 Αναφορά στους βιολογικούς παράγοντες για τους οποίους η προστατευτική ενδυμασία 
έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατυπώνονται ως επίπεδα 
απόδοσης.  

 Κάθε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με τα επίπεδα απόδοσης, κατά προτίμηση 

σε μορφή πίνακα.  

 Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους περιορισμούς χρήσης (π.χ. εύρος τιμών 

θερμοκρασίας).  

 Οδηγίες για τυχόν ελέγχους που πρέπει να γίνονται από τη χρήστη πριν από τη χρήση 

του προϊόντος.  

 Οδηγίες για την προσαρμογή και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του  

επιθυμητού επιπέδου προστασίας καθώς και οδηγίες για τη σωστή χρήση.  

 Οδηγίες για τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποθήκευση.  

 Προειδοποίηση για τυχόν προβλήματα που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ο χρήστης  

 Βοηθητικές εικόνες και σχήματα για την ορθή χρήση  Οδηγίες για την απόρριψη μετά τη 

χρήση της ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ  
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   3 Ελαστικά υποδήματα (γαλότσες) Νο 39, Νο 44 

 Πρέπει να είναι φτιαγμένα από ανθεκτικό υλικό (λάστιχο)  

 Πρέπει να είναι μακριά μέχρι κάτω από το γόνατο  

 να είναι λαστιχένια ώστε να μπορούν να απολυμανθούν μετά από τη χρήση τους 

και τέλος να έχουν ικανοποιητική αντοχή.  
 

 

 
      4 Ποδονάρια  : θα πρέπει να είναι  

 Από ανθεκτικό υλικό  

 μακριά μέχρι το γόνατο  

 αδιάβροχα  

 να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα  

 να δένουν γύρω από το γόνατο με κορδέλες, οι οποίες να λύνονται εύκολα και τα 

ποδονάρια να αφαιρούνται έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ακουμπά το χέρι στο 

κάτω μέρος του υποδήματος. ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ  
 

 
   
 

      

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

 Στις 5 /11/2014  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ   και ώρα  10:30 π.μ  θα διενεργηθεί  η 
αξιολόγηση των  οικονομικών προσφορών . 
 
 

 
                                                                                                                         

 

                                                                                                

                                                                                                   

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                         ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
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