ΑΠΟ : MEDIWAY ΕΠΕ

ΑΘΗΝΑ 30.04.2020

ΠΡΟΣ : 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: Προς απάντηση του από 17.03.2020 έγγραφου σας περί δημοσίας διαβούλευσης
τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υλικών αποκατάστασης τραύματος

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,
Προς απάντηση του αιτήματος σας περί Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προμήθεια Υλικών Αποκατάστασης Τραύματος, σας παραθέτουμε τις συνημμένες τεχνικές
προδιαγραφές
αφές προς συμπλήρωση.

Με εκτίμηση,
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Α/Α

Α

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και
ιστών γενικής χρήσεως
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Α1α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που
χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x
12,5cm x 3cm,(large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα
επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Α1β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να
περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες,
καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Α1γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή

ΝΑΙ

αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας,
φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.
Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκριμάτων 800ml στο οποίο να
Α1δ

περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και
διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο
πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του, να ασκεί
Α1ε

αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές
ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή

ΝΑΙ

μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται
μπαταρίες 2ΑΑ,να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30
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Α/Α
Β

Β1

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4
Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και
ιστών ειδικής χρήσεως βάση ενδείξεων:
Κατακλίσεις ιεροκοκκυγικής χώρας και ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου3ου βαθμού σε κατακαλυμμένους ασθενείς με μικρό μικροβιακό φορτίο
που χρήζουν ενσταλάξεων εμποτισμού διαλύματος στην κοίτη του
τραύματος

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και
Β1α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που
χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x
12,5cm x

3cm,(large)

25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα

επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β1β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να
περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες,
καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β1γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή

ΝΑΙ

αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας,
φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.
Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκριμάτων 800ml στο οποίο να
περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β1δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
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Α/Α

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4
ου

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ου

Ελλείμματα δέρματος κορμού 2 -3 βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς
οστεομυελίτιδα, σε επιμήκεις χειρουργικές τομές σε καταλυμμένους
Β2

ασθενείς
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Β2α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή ρυθμίσεων που
χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x
12,5cm x 3cm,(large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα
επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β2β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να
περιλαμβάνονται μη αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες,
καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β2γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή

ΝΑΙ

αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας,
φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.
Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκριμάτων 800ml στο οποίο να
περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β2δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
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Α/Α

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ου

Ελλείματα δέρματος κορμού 2
Β3

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4
-3

ου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς

οστεομυελίτιδα, με αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ)
σε κατακαλυμμένους ασθενείς
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Β3α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN

για αλλαγή ρυθμίσεων που

χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x
12,5cm x

3cm, (large)

25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα

επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β3β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο
περιλαμβάνονται

μη

αυτοκόλλητες

γάζες,

αντιμικροβιακές

να
γάζες,

καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β3γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή
αυτοκόλλητα

επιθέματα,

σωληνώσεις,

συνδετικό,

ΝΑΙ

σφιγκτήρας,

φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.
Σετ

Δοχείο

περισυλλογής

εκκριμάτων

800ml

στο

οποίο

να

περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β3δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
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Α/Α

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ου

Ελλείματα δέρματος κορμού 2
Β4

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4
-3

ου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς

οστεομυελίτιδα, με αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ)
σε παριπατιτικούς ασθενείς
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Β4α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN

για αλλαγή ρυθμίσεων που

χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm, (medium) 20cm x
12,5cm x

3cm, (large)

25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα

επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β4β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο
περιλαμβάνονται

μη

αυτοκόλλητες

γάζες,

αντιμικροβιακές

να
γάζες,

καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β4γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή
αυτοκόλλητα

επιθέματα,

σωληνώσεις,

συνδετικό,

ΝΑΙ

σφιγκτήρας,

φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.
Σετ

Δοχείο

περισυλλογής

εκκριμάτων

800ml

στο

οποίο

να

περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β4δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
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Α/Α

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4
ου

Κατακλίσεις και ελλείμματα δέρματος άκρας χείρας άκρου πόδα 2
Β5

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ου

-3

βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με κατακαλυμμένους
ασθενείς
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Β5α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN

για αλλαγή ρυθμίσεων που

χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm,

(medium)

20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα
επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β5β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο
περιλαμβάνονται

μη

αυτοκόλλητες

γάζες,

αντιμικροβιακές

να
γάζες,

καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β5γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή
αυτοκόλλητα

επιθέματα,

σωληνώσεις,

συνδετικό,

ΝΑΙ

σφιγκτήρας,

φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.
Σετ

Δοχείο

περισυλλογής

εκκριμάτων

800ml

στο

οποίο

να

περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β5δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
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Α/Α

Β6

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σε μοσχεύματα μερικού πάχους για βελτίωση πρόσληψης αυτών σε
κατακαλυμμένους ασθενείς πιθανόν και με μεταβολικά νοσήματα
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Β6α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN

για αλλαγή ρυθμίσεων που

χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm,

(medium)

20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα
επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β6β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο
περιλαμβάνονται

μη

αυτοκόλλητες

γάζες,

αντιμικροβιακές

να
γάζες,

καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β6γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή
αυτοκόλλητα

επιθέματα,

σωληνώσεις,

συνδετικό,

ΝΑΙ

σφιγκτήρας,

φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος
Σετ

Δοχείο

περισυλλογής

εκκριμάτων

800ml

στο

οποίο

να

περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β6δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και
διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο
πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του, να ασκεί
Β6ε

αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές

ΝΑΙ

ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή
μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται
μπαταρίες 2ΑΑ,να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30
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Α/Α
Β7

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σε ασθενείς με εντεροδερματικά συρίγγια για την θεραπεία τους
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Β7α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN

για αλλαγή ρυθμίσεων που

χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm,

(medium)

20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα
επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β7β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο
περιλαμβάνονται

μη

αυτοκόλλητες

γάζες,

αντιμικροβιακές

να
γάζες,

καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β7γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή
αυτοκόλλητα

επιθέματα,

σωληνώσεις,

συνδετικό,

ΝΑΙ

σφιγκτήρας,

φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος
Σετ

Δοχείο

περισυλλογής

εκκριμάτων

800ml

στο

οποίο

να

περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β7δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και
διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο
πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του, να ασκεί
Β7ε

αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές

ΝΑΙ

ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή
μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται
μπαταρίες 2ΑΑ,να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30
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Α/Α
Β8

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σε ασθενείς με ανοιχτή κοιλιά
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών και
βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25 έως 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης από από -25
έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως- 180 mmHg με

Β8α

δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και στις δυο περιπτώσεις .
Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής και υψηλής πίεσης και

ΝΑΙ

δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με
δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με
δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN για αλλαγή
ρυθμίσεων που χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm,

(medium) 20cm x

12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα,
συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των εκκριμάτων κατά την
Β8β

διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από

ΝΑΙ

σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται
ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του
ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη
αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος
από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται
Β8γ

ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του

ΝΑΙ

ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας,
φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο να περιλαμβάνονται μη
αυτοκόλλητες γάζες, αντιμικροβιακές γάζες, καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος
από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται
Β8δ

ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του

ΝΑΙ

ασθενούς, διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα, σωληνώσεις, συνδετικό, σφιγκτήρας,
φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος.
Σετ Δοχείο περισυλλογής εκκριμάτων 800ml στο οποίο να περιλαμβάνονται η
Β8δ

φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε

ΝΑΙ

μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων
Σετ προστασίας κοιλιάς, αρνητικής πίεσης, αποτελούμενο από 1 μεμβράνη
προστασίας οργάνων τενόντων μυών κλπ, 2 οβάλ σπόγγους πολυουρεθάνης,
Β8ε

χωρισμένοι σε 3 μέρη με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών, 6 αυτοκόλλητες

ΝΑΙ

μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού με αυτοκόλλητο εύκαμπτο καθετήρα
παροχέτευσης από σιλικόνη με άκρο softport.
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Α/Α

Β9

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Για περιπατιτικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος άνω των
50mm x 50mm
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Β9α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN

για αλλαγή ρυθμίσεων που

χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm,

(medium)

20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα
επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β9β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο
περιλαμβάνονται

μη

αυτοκόλλητες

γάζες,

αντιμικροβιακές

να
γάζες,

καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β9γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή
αυτοκόλλητα

επιθέματα,

σωληνώσεις,

συνδετικό,

ΝΑΙ

σφιγκτήρας,

φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος
Σετ

Δοχείο

περισυλλογής

εκκριμάτων

800ml

στο

οποίο

να

περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β9δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και
διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο
πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του, να ασκεί
Β9ε

αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές

ΝΑΙ

ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή
μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται
μπαταρίες 2ΑΑ,να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30
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Α/Α

Β10

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ CVPV 33693000-4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για περιπατητικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος κάτω των
50mm x 50mm
Αντλία : Επιδαπέδια / Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 24 ωρών
και βάρους 1.1kgr. Με λειτουργία συνεχούς θεραπείας πιέσεων από -25
έως - 200mmHg. Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας υψηλής πίεσης
από από -25 έως - 200mmHg και λειτουργία χαμηλής πίεσης από 0 έως180 mmHg με δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής αρνητικής πίεσης και

Β10α

στις δυο περιπτώσεις . Με θεραπεία διακοπτόμενης λειτουργίας χαμηλής

ΝΑΙ

και υψηλής πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού ορίου από το
χρήστη/επαγγελματία υγείας. Με δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της
αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος Με δυνατότητα κλειδώματος της
οθόνης αφής και απαίτηση κωδικού PIN

για αλλαγή ρυθμίσεων που

χρήζουν επαγγελματική γνώση. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.
Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα
Σετ σπόγγου, στο σετ να περιλαμβάνονται, απορροφητικός σπόγγος
πολυουρεθάνης διαστάσεων (small) 10cm x 8cm x 3cm,

(medium)

20cm x 12,5cm x 3cm, (large) 25cm x 15cm x 3cm, διαφανή αυτοκόλλητα
επιθέματα, συνδετικό προσαρμογής, καπάκι για την αποφυγή των
Β10β

εκκριμάτων κατά την διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας

ΝΑΙ

παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε η αρνητική
πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή
ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς.
Σετ επιδέσμων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, στο οποίο
περιλαμβάνονται

μη

αυτοκόλλητες

γάζες,

αντιμικροβιακές

να
γάζες,

καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο softport, ώστε
η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας
Β10γ

διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς, διαφανή
αυτοκόλλητα

επιθέματα,

σωληνώσεις,

συνδετικό,

ΝΑΙ

σφιγκτήρας,

φυσιολογικό ορό, στριπς σφράγισης από εύπλαστο υλικό, αδιάβροχες
αυτοκόλλητες ταινίες και επιθέματα προετοιμασίας του δέρματος
Σετ

Δοχείο

περισυλλογής

εκκριμάτων

800ml

στο

οποίο

να

περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml, σταθεροποιητής ώστε
Β10δ

τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των

ΝΑΙ

βακτηρίων
Σύστημα εντοπισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, βάρους 120gr και
διαστάσεων 85mmx 85mmx 25mm, να φέρει προεγκαταστημένο
πρόγραμμα χρήσης 7 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του, να ασκεί
Β10ε

αρνητική πίεση ύψους 80mmHg σε συνεχή ροή, να φέρει 4 φωτεινές

ΝΑΙ

ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή
μπαταρίας, ένδειξη διαρροής και ένδειξη αλλαγής επιθέματος, να δέχεται
μπαταρίες 2ΑΑ,να φέρει 2 επιθέματα διαστάσεων 15 x 30
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