
                           
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 
1. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ. Σύνθεση 75% βαμβάκι,25% ακρυλικό. Το ύφασμα να είναι αρίστης  
ποιότητος, ανθεκτικό στα ισχυρά απορρυπαντικά, αίμα ,υγρά κλπ  στις υψηλές θερμοκρασίες 
πλυσίματος και σιδερώματος, να μην αφήνει χνούδι, ενισχυμένες ούγιες έτσι ώστε να μην 
ξεφτίζει. Να φέρουν  το λογότυπο  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ πάνω δεξιά σε χρώμα κόκκινο και μέγεθος  
ευδιάκριτο. 
 
ΒΑΡΟΣ : 180gr/m2 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:160Χ260εκ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1000 τεμ 
 
2 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ .Σύνθεση 75% βαμβάκι,25% ακρυλικό. Το 
ύφασμα να είναι αρίστης  ποιότητος, ανθεκτικό στα ισχυρά απορρυπαντικά, αίμα ,υγρά  κλπ , 
στις υψηλές θερμοκρασίες πλυσίματος και σιδερώματος, να μην αφήνει χνούδι, ενισχυμένες 
ούγιες έτσι ώστε να μην ξεφτίζει. (Το άνοιγμα  να είναι φάκαλος 20εκ  ) Να φέρουν  το 
λογότυπο  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ πάνω δεξιά σε χρώμα κόκκινο και μέγεθος  ευδιάκριτο. 
 
ΒΑΡΟΣ : 180gr/m2 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:55Χ75εκ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:200  τεμ 
 
3 .ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΛΕΥΚΕΣ. Σύνθεση 80% βαμβάκι,20% ακρυλικό. Το ύφασμα να είναι 
αρίστης  ποιότητος, ανθεκτικό στα ισχυρά απορρυπαντικά,  στο αίμα -υγρά  κλπ , στις υψηλές 
θερμοκρασίες πλυσίματος και σιδερώματος, να μην αφήνει χνούδι και  ενισχυμένες ούγιες 
έτσι ώστε να μην ξεφτίζει. 
Να φέρουν  το λογότυπο  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ πάνω δεξιά σε χρώμα κόκκινο και μέγεθος  ευδιάκριτο. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:180Χ270εκ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:200 τεμ. 
 
4.ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΣΙΕΛ. Σύνθεση 80% βαμβάκι,20% ακρυλικό. Το ύφασμα να είναι 
αρίστης  ποιότητος, ανθεκτικό στα ισχυρά απορρυπαντικά, αίμα ,υγρά  κλπ , στις υψηλές 
θερμοκρασίες πλυσίματος και σιδερώματος, να μην αφήνει χνούδι και  ενισχυμένες ούγιες 
έτσι ώστε να μην ξεφτίζει. Να φέρουν  το λογότυπο  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ πάνω δεξιά σε χρώμα 
κόκκινο. και μέγεθος  ευδιάκριτο 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:180Χ270εκ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:30 τεμ. 
 
5.ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ  ΣΙΕΛ -ΣΟΜΟΝ. Σύνθεση 20% βαμβάκι,80% ακρυλικό ,βάρος 
600gr /τ.μ.   Η  κουβέρτα  να είναι αρίστης  ποιότητος, ανθεκτική στα  απορρυπαντικά, στο 
αίμα -υγρά κλπ , να έχει καλή ανοχή στο πλύσιμο και το  σιδέρωμα, να μην αφήνει χνούδι . 
Να έχει   ενισχυμένο ρέλι  περιμετρικά έτσι ώστε να μην ξεφτίζει, σταθερή ύφανση και 
ανεξίτηλο  χρώμα. Να φέρουν  το λογότυπο  Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ πάνω δεξιά σε χρώμα. κόκκινο και 
μέγεθος  ευδιάκριτο. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:180Χ270εκ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:50 τεμ. 
6. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ Το εσωτερικό να είναι αφράτο, γεμισμένο με υλικό 
τέτοιο ώστε να είναι αμετάβλητο το σχήμα του κατά τη χρήση, και να είναι ελαφρύ. 



Το εξωτερικό κάλυμμα του μαξιλαριού   να είναι υποαλλεργικό , αδιάβροχο  με 

ελαστικότητα,  να μην διαπερνάται από υγρά,  ιδρώτα ,σκόνη. Να μην προκαλεί 

υπερθέρμανση  και εφίδρωση στον ασθενή. 

Να είναι ανθεκτικό στη χρήση απολυμαντικών. 

  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:50Χ70εκ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:100 τεμ περίπου 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ 
 
Όλα τα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE Mark και να προσκομιστεί επικυρωμένο 
αντίγραφο 
εγγραφής  στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προιόντων του Ε.Ο.Φ. 
Επικυρωμένο  πιστοποιητικό ISO9001:2000 της προμηθεύτριας εταιρίας. 
Να προσφερθούν δείγματα τα οποία θα πλυθούν στο νοσοκομείο μας αρκετές φορές για 
να  
διαπιστωθεί η σωστή  συμπεριφορά του υφάσματος. 
Σε όλα τα κλινοσκεπάσματα στην πάνω δεξιά πλευρά  να τυπωθεί το λογότυπο του 
Νοσοκομείου  (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ) σε μεγάλο μέγεθος ( ΣΤΑΜΠΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ). 
Σε όλα τα είδη θα γίνει έλεγχος  στην ποιότητα ραφής , να μην υπάρχουν ξέφτια στραβά 
γαζιά, να υπάρχουν γερά στερεώματα όπου απαιτείται , οι κλωστές ραφής να είναι 
ανθεκτικές 
 
Σε κάθε είδος να αναγράφεται η σύνθεση. 
 
 
 
                                                                                                   

 

 
 

 

 

                       


