
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPV 33693000-4 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών γενικής χρήσεως:

Α1α

Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη 

λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με 

οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά.  H αντλία διατίθεται δωρεάν

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Α1β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml
 ΝΑΙ

Α1γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
 ΝΑΙ

Α1δ

Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη 

για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Εναλλακτική επιλογή σπόγγου με 

άργυρο για τραύματα με χαμηλό μικροβιακό φορτίο.

ΝΑΙ  

Β

Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών ειδικής  χρήσεως βάση 

ενδείξεων:

Β1

Κατακλίσεις ιεροκοκκυγικής χώρας και ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού  σε 

κατακαλυμμένους ασθενείς με μικρό μικροβιακό φορτίο που χρήζουν ενσταλάξεων εμποτισμού 

διαλύματος στην κοίτη του τραύματος

Β1α

Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 8 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με δυνατότητα 

ενστάλαξης – εμποτισμού – αναρρόφησης VAC αντισηπτικών ουσιών ή αντιβιοτικών ή φυσιολογικού ορού ή 

υπέρτονου διαλύματος ή συνδυασμού τους στη κοίτη του τραύματος με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή 

διακοπτόμενη ή χρήση κύκλων ενστάλαξης αναρρόφησης, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή 

χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά.  H αντλία διατίθεται δωρεάν

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β1β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο άνθρακα διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml. Συμπληρωματικά δοχείο χορήγησης 

διαλύματος,η χορήγηση αυτού του διαλύματος ελέγχεται από ειδική κασέτα

ΝΑΙ  

Β1γ Ειδική κασέτα χορήγησης αντισηπτικού διαλύματος. Η συσταση του διαλύματος ΝΑΙ

Β1δ

Σωλήνας αποστειρωμένος πέντε αυλών συμβατός, με αεροστεγή συνδετικά, με δύο μικροαισθητήρες, όλα 

αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία και συνδετικού τύπου Υψιλον
ΝΑΙ

Β1ε

Σετ σπόγγου με 2 αυτοκόλλητους σωλήνες αναρρόφησης του εξιδρώματος-ενστάλαξης-πλύσης και 

αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. 

Διαστάσεις οβάλ ή τετράγωνο: μικρό 10χ8χ3 περίπου, , ενδιάμεσο 13χ19χ3 περιπου, μεγάλο 26χ16χ3 

περίπου. Εναλλακτικά σύστημα τριών σπόγγων  ένας εν τω βάθη τοποθέτησης με οπές 1cm σε όλη την 

επιφάνεια και δύο κανονικοί όλοι διαστάσεων 18χ13χ0,8 ως 1,5 cm.  Σε περίπτωση αποκαλυμμένου οστού 

θα χρησιμοποιηθεί σετ σπόγγου πολυβινιλικής αλκόολης.

ΝΑΙ   

Β2

Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, σε επιμήκεις 

χειρουργικές τομές σε κατακαλυμμένους ασθενείς

Β2α

Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη 

λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με 

οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά.  H αντλία διατίθεται δωρεάν

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β2β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml
ΝΑΙ

Β2γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
ΝΑΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPV 33693000-4

Σε απάντηση της υπ΄αρ. πρωτ. 13/01/210/37182/5-11-2019 απόφασης, σας επισυνάπτουμε την τροποποιημένη μετά την πρώτη διαβούλευση κατάρτιση 

τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη του επισυναπτόμενου πίνακα.

Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της βιο ïατρικής τεχνολογίας η κατηγοριοποίηση πρέπει να γίνει:

1) ανά ιατρική ένδειξη χρήσης και στην ολότητα τους σαν σύστημα ώστε να μην υπάρχουν ασυμβατότητες, όπως έχουν παρατηρηθεί σε διαγωνισμούς τέτοιων 

συστημάτων σε άλλα νοσοκομεία στο παρελθόν.

2) Βασική προϋπόθεση η ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, η εφαρμογή του vac από νοσηλευτή της εταιρείας και η ύπαρξη υπαλλήλου της 

εταιρείας διαθέσιμου 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα on call για την τεχνική υποστήριξη του συνοδού εξοπλισμού σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες. Η 

μη τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης θα εκλαμβάνεται ως μη τήρηση της συμβατικής υποχρέωσης .  



Β2δ

Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης δύο διαστάσεων μεσαίο και ενδιάμεσο και εξαιρετικά μεγάλου μήκους  με 

πλάτος 7-9 cm περίπου με πολύ μικρούς πόρους για να μην ερεθίζει το υγιές δέρμα εκατέρωθεν της τομής  

με ενσωματωμένο αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και ενσωματωμένη αυτοκόλλητη 

μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών  με ιόντα αργύρου 

στην επιφάνεια επαφής και πολυεστέρα. Διαστάσεις μήκους παραλληλογράμμου:  μεσαίο 11cm περίπου, 

ενδιάμεσο 19cm περίπου, εξαιρετικά μεγάλο 90cm περίπου

ΝΑΙ

B3

Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με 

αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ) σε κατακαλυμμένους ασθενείς

Β3α

Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη 

λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με 

οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά.  H αντλία διατίθεται δωρεάν.

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β3β

Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων 1000 ml με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο με 

ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής
ΝΑΙ

Β3γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
ΝΑΙ

Β3δ

Σέτ σπόγγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας

εμποτισμένο με άργυρο (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης), υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις σπόγγου

μικρό 10x8x3 cm, ενδιάμεσο μικρού μεσαίου 10x15x3 cm, μεσαίο 13x18x3 cm, μεγάλο 15x25x3 cm, πολύ

μεγάλο 2 τεμ χ 30x25x3 cm

ΝΑΙ

Β4

Β4) Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με 

αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ) σε περιπατητικούς ασθενείς

Β4α

Αντλία: συνεχή, μεταβαλλόμενη και διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης βάρος αντλίας 1,2kg -

προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ -20mmHg εώς -200mmHg τα διαστήματα εφαρμογής χαμηλής και

υψηλής πίεσης προσαρμόζονται ξεχωριστά σε διάστημα 2-10 min - δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας

των συναγερμών - ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού - αθόρυβη λειτουργία - ψηφιακή οθόνη και εύκολο

μενού - δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών) - οδηγίες χρήσης στα

Ελληνικά. H αντλία διατίθεται δωρεάν

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β4β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml και 750ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml
ΝΑΙ

Β4γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
ΝΑΙ

Β4δ

Β4δ) Σέτ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη

νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου μικρό 10x8x3 cm, ενδιάμεσο

μικρού μεσαίου 10x15x3 cm, μεσαίο 13x18x3 cm,  μεγάλο 15x25x3 cm, πολύ μεγάλο 2 τεμ χ 30x25x3 cm

ΝΑΙ

Β5

Κατακλίσεις και ελλείμματα δέρματος άκρας χείρας- άκρου πόδα  2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, 

χωρίς οστεομυελίτιδα σε κατακαλυμμένους ασθενείς

Β5α

Αντλία: Φορητή (για περιπατητικούς ασθενής )επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου 

με πιέσεις από -25 ως 200mmHg, με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια 

αφής με πιέσεις-55 ως 225mmHg  και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην μηδενίζει η πίεση, 

με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή το ιστορικού του ασθενούς, ημερομηνία και ώρα  και με ηχητικό και 

οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. H 

αντλία διατίθεται δωρεάν.

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β5β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml. 
ΝΑΙ

Β5γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. 
ΝΑΙ

Β5δ

Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος, μεμβράνη χωρίς κόλλα φιλική 

υποαλλεργική για το δέρμα, διάφανη δίκην σακούλας που να μπορεί να περικλείει σαν κάλτσα όλο το άκρο  

και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών με 

διαστάσεις: μικρό :50cm x 30cm x 70 cm, μεσαίο 65cm x 40cm x85cm, μεγάλο: 80cm x 50cm x95cm .   

 Να συνδυάζεται  με σπόγγο  της ίδιας εταιρείας με  διαστάσεις  : small 100x150x10, medium 100x150x30, 

large 150x250x30,XL 300X250X30, XXL 250X380X15. Mε σπόγγο διπλού αυλού: Small 10χ7,5χ3,2cm, Medium 

26χ15χ3, Large 18χ12,5χ3cm

ΝΑΙ

Β6

Σε μοσχεύματα μερικού πάχους για βελτίωση πρόσληψης αυτών  σε κατακαλυμμένους ασθενείς πιθανόν 

και με μεταβολικά νοσήματα



Β6α

Αντλία: Φορητή (για περιπατητικούς ασθενής )επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου 

με πιέσεις από -25 ως 200mmHg  με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια 

αφής με πιέσεις-55 ως 225mmHg 2 κιλά περίπου και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην 

μηδενίζει η πίεση, με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή το ιστορικού του ασθενούς, με ημερομηνία και 

ώρα  και  ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο 

στα ελληνικά. H αντλία διατίθεται δωρεάν.

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β6β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml. 
ΝΑΙ

Β6γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. 
ΝΑΙ

Β6δ

Σετ σπόγγου λευκό με λείους πολύ μικρούς πόρους για θεραπεία επί δερματικών μοσχευμάτων μερικού 

πάχους με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για 

την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού. Διαστάσεις : μικρό 10χ8χ1, μεσαίο 11χ14χ1, μεγάλο 26χ29χ1.

ΝΑΙ

Β7 Σε ασθενείς με εντεροδερματικά συρίγγια για την θεραπεία τους

Β7α

Αντλία: Φορητή (για περιπατητικούς ασθενής )επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου 

με πιέσεις από -25 ως 200mmHg, με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια 

αφής με πιέσεις-55 ως 225mmHg  και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην μηδενίζει η πίεση, 

με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή το ιστορικού του ασθενούς, ημερομηνία και ώρα  και με ηχητικό και 

οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. H 

αντλία διατίθεται δωρεάν.

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β7β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml. 
ΝΑΙ

Β7γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. 
ΝΑΙ

Β7δ

Αποστειρωμένο αντάπτορα συριγγίου σιλικόνης με διαστάσεις:

 Α)3/30 30mm x 15mm B)3/45 30mm x45 mm Γ)6/15 60mm x 15mm

 Β)Σετ σπόγγου με διαστάσεις 250x300x30mm  και αυτοκόλλητες μεμβράνες διάφανεις για την επίτευξη 

αεροστεγούς αποκλεισμού με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος, Αυτοκόλλητα 

επιθέματα αεροδιαπερατά, πλέγμα σιλικόνης 200x300mm.

ΝΑΙ

Β8
Σε ασθενείς κατακεκλιμένους με μεγάλα ελλείμματα υψηλού εξιδρώματος που χρήζουν υψηλές πιέσεις

Β8α

Αντλία: Επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 εως 24 ωρών ως 6 κιλά με ρυθμιζόμενη πιέση ως 230mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη 

λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή εναλλασόμενη και δυνατότητα ελεγχου της πίεσης του τραύματος 

στον πυθμένα του, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, και εγχειρίδιο στα 

ελληνικά. Φίλτρο εισροής εξιδρώματος επί της αντλίας.  H αντλία διατίθεται δωρεάν

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β8β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 400ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml
ΝΑΙ

Β8γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
ΝΑΙ

Β8δ

Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη 

αεροστεγούς αποκλεισμού  του τραύματος. Με  ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του και 

όχι μόνο στην επιφάνεια επαφής, αποστειρωμένο. Ο σπόγγος έχει ειδική δομή με 3-D λειασμένους πόρους 

που αποτρέπουν την ανάπτυξη του νεοσχηματιθέντος ιστού εντός της δομής του. Δεν προσκολλάται στον 

πυθμένα του έλκους κι έτσι επιτυγχάνεται ευκολότερη αφαίρεση κατά τη διάρκεια των αλλαγών του, χωρίς 

πόνο και χωρίς να τραυματίζεται ο κοκκιώδης ιστός. Small 10-7,5-3,3cm, Medium 18-12,5-3.3cm, Large 26-15-

3,3cm. 

ΝΑΙ

Β9 Σε ασθενείς με ανοιχτή κοιλιά 

Β9α

Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 8 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη 

λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με 

οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά.  H αντλία διατίθεται δωρεάν

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β9β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml
ΝΑΙ

Β9γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
ΝΑΙ



Β9δ

Μεμβράνη προστασίας σπλάχνων διάτρητη με ενσωματωμένο σπόγγο πολυουρεθάνης  σε σχήμα 6ακτινου 

αστεριού με δυνατότητα προσαρμογής στο μέγεθος της κοιλιάς.  2 σπόγγους σχήματος οβάλ δακτυλίων 

πολυουρεθάνης, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών, 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς  αποκλεισμού, 

με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος 4 αυλών, 2 μικροαισθητήρων

ΝΑΙ

Β10

Σε ασθενείς με ανοιχτή κοιλιά που χρήζουν λόγω μεγάλου ελλέιμματος και υψηλού εξιδρώματος μεγάλες 

υποπιέσεις.

Β10α

Αντλία: Επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 εως 24 ωρών ως 6 κιλά με ρυθμιζόμενη πιέση ως 230mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη 

λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή εναλλασόμενη και δυνατότητα ελεγχου της πίεσης του τραύματος 

στον πυθμένα του, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, και εγχειρίδιο στα 

ελληνικά. Φίλτρο εισροής εξιδρώματος επί της αντλίας.  H αντλία διατίθεται δωρεάν

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β10β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 400ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml
ΝΑΙ

Β10γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
ΝΑΙ

Β10δ

Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης κοιλιάς . Το σετ να περιέχει δύο (2)  σπόγγους αποστειρωμένους με 

λειασμένους πόρους για μέιωση του πόνου κατά την αφαίρεση , (1) μία ημιπερατή μεμβράνη με αφρώδη 

τμήματα , σε ακτινωτό σχεδιασμό για προστασία των σπλάχνων από την άμεση τάση κατά την απορρόφηση.

ΝΑΙ

Β11 Για περιπατητικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος άνω των 50mm x 50mm 

Β11α

Αντλία: Ελαφριά φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών με πιέσεις από -25 ως -120mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με σύστημα 

ανάρτησης στον ασθενή  με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό 

συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. H αντλία 

διατίθεται δωρεάν.

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β11β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml. 
ΝΑΙ

Β11γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. 
ΝΑΙ

Β11δ

Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη  

νανοτεχνολογίας  για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών  S-M-L-XL 
ΝΑΙ

Β12

Για περιπατητικούς ασθενείς με έλλειμμα ιστών δέρματος άνω των 50mm x 50mm  με μεγάλα ελλείμματα 

υψηλού εξιδρώματος που χρήζουν υψηλές πιέσεις

Β12α

Αντλία: Φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 εως 24 ωρών  με ρυθμιζόμενη πιέση ως 230mm 

(μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη 

λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή εναλλασόμενη και δυνατότητα ελεγχου της πίεσης του τραύματος 

στον πυθμένα του, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας,με σύστημα 

ανάρτησης στον ασθενή και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Φίλτρο εισροής εξιδρώματος επί της αντλίας.  H αντλία 

διατίθεται δωρεάν

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β12β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 400ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml
ΝΑΙ

Β12γ

Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού 

τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
ΝΑΙ

Β12δ

Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη 

αεροστεγούς αποκλεισμού  του τραύματος. Με  ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του και 

όχι μόνο στην επιφάνεια επαφής, αποστειρωμένο. Ο σπόγγος έχει ειδική δομή με 3-D λειασμένους πόρους 

που αποτρέπουν την ανάπτυξη του νεοσχηματιθέντος ιστού εντός της δομής του. Δεν προσκολλάται στον 

πυθμένα του έλκους κι έτσι επιτυγχάνεται ευκολότερη αφαίρεση κατά τη διάρκεια των αλλαγών του, χωρίς 

πόνο και χωρίς να τραυματίζεται ο κοκκιώδης ιστός. Small 10-7,5-3,3cm, Medium 18-12,5-3.3cm, Large 26-15-

3,3cm. 

ΝΑΙ

Β13 Για περιπατητικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος κάτω των 50mm x 50mm 

Β13α

Αντλία: Ελαφριά ως 80 gr φορητή χειροκίνητη με ελατήριο με σταθερή πιέση ως -120mm (μετρήσιμη με 

μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ’ ελάχιστον) με σύστημα ανάρτησης στον 

ασθενούς  με λειτουργία συνεχή, με οπτικό συναγερμό διαφυγής και πλήρωσης δοχείου. Εγχειρίδιο στα 

ελληνικά.  H αντλία διατίθεται δωρεάν και είναι μίας χρήσεως ανά τοποθέτηση ανά ασθενή.

ΝΑΙ

Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE,LOT αποστειρωμένα:

Β13β

Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 50ml ως 80ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με 

φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml
ΝΑΙ

Β13γ
Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός 80 cm, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία ΝΑΙ



Β13δ

Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη 

για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Διαστάσεις οβάλ ή τετράγωνο: μικρό 

8χ8χ2 περίπου και τύπου γέφυρας 14Χ11 για τοποθέτηση σε ελλειμμα πέλματος ασθενούς.

ΝΑΙ  




