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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 02-08-2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  06   / 08   / 18
ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα

Α – Δ



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147/08-08-2016)

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.3. Του  Ν.  2955/2001  «Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων  υγείας  των

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5.  Του Ν.  4152/2013 ( Φ.Ε.Κ. Α΄107/9-5-2013) .  Παράγραφος Ζ :  Προσαρμογή της

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16-2-2011 για  την  καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια  υλικών  με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου

παρατηρητηρίου  τιμών,  όπως  αυτό  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  Επιτροπής

Προμηθειών Υγείας.

2. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

3.  Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της

διαδικασίας  στο  mail της  Υπηρεσίας  dai  @  tzaneio  .  gr.

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε

όπως  κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  πρωτόκολλο  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου ανάρτησης).

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των

χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον

ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το

αντικείμενο  της  προμήθειας:  α)  Όλα τα  φυσικά ή  νομικά πρόσωπα,  ημεδαπά ή

αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  γ)

Συνεταιρισμοί. 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με

τα  παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

mailto:dai@tzaneio.gr


Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο ,ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών από τη 
λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ’εξαίρεση.

http://www.tzaneio.gr/


                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1866/25-07-
2018

6Η-
0Χ46906Κ-ΩΒΚ

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ.                ΠΡΟΔΙΑ-

ΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 24ΤΕΜ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΣΑΡΑΤΣΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592719

1916/26-07-
2018

ΨΖΩ-
Ψ46906Κ-ΑΙΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ
16G X 20cm 5TEM.

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΚΑΡΑΤΖΙΝΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592793

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ
18G X 20cm 15ΤΕΜ.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ
20G X 20cm 15ΤΕΜ.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ
18G X 16cm 5TEM.

1899/26-07-
2018

ΨΞ0246906Κ-
ΛΣΤ

ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΓΥΨΟΥ
( ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ) 15 -18 cm x  2-4m. 3.000ΤΕΜ. ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592350

1902/26-07-
2018

7ΘΞ-
Ψ46906Κ-ΛΓΖ

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟ-
ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ , Μ/Χ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 30.000ΤΕΜ.
ΔΙΑΧ. ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙ-

ΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592587

1901/26-07-
2018

7ΘΞ-
Ψ46906Κ-ΛΓΖ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥ-
ΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, Μ/Χ, 2000ml.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 300ΤΕΜ.
ΔΙΑΧ. ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙ-

ΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592587

1900/26-07-
2018

ΨΞ0246906Κ-
ΛΣΤ

STRIPS ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ , ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ,
7,2cm x 1,9cm ΠΕΡΙΠΟΥ. 60.000ΤΕΜ. ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592350

1910/26-07-
2018

ΩΓΖΠ46906Κ-Ω-
Υ3

ΦΟΡΗΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ
(ΦΕΛΙΖΟΛ) 50ΤΕΜ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592751



1908/26-07-
2018

ΩΛΡΝ46906Κ-Π-
Κ8

ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ
ΠΟΥΑΡ, 1ml. 50.000ΤΕΜ. ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592350

1903/26-06-
2018

6Θ7Τ46906Κ-
ΚΡΤ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΙΜΟΛΗ-
ΨΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΔΙΑΤΡΗΣΕ-
ΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 21G ,

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑ-
ΤΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗ-
ΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ

ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ. 500ΤΕΜ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592751



                                                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

                                                                          (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός
ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

4. Γλώσσα: Ελληνική

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄

                                                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 1866/25-07-2018

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

                                     ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

1. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό
(ΕΟΦ, Γεν. Χημείο του Κράτους κ.λπ.) και να φέρουν τις ανάλογες σημάνσεις (π.χ. CΕ).  Να
κατατεθούν τα απαιτούμενα από την Νομοθεσία ISO 9001 & ISO 13485 με επικυρωμένη
πιστή μετάφραση στα Ελληνικά.

2. Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό της χημικής του σύνθεσης, να συνοδεύονται από
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και από πίνακες  αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανι-
σμών µε στοιχεία από μελέτες  έγκυρων εξειδικευμένων εργαστηρίων. 

3. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν και η πιστή
μετάφραση στα Ελληνικά αυτού.

4. Για όλα τα προϊόντα να διατίθενται τα σχετικά αρχεία (οδηγίες χρήσεις, φυλλάδιο, πίνακες απο-
τελεσματικότητας,  δελτία  δεδομένων  ασφαλείας)  στην  αντίστοιχη  επίσημη  ιστοσελίδα  της
εκάστοτε εταιρείας. 

5. Να κατατεθούν τα ξενόγλωσσα και Ελληνικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την
CLP 1907/2006.

6. Για τα απολυμαντικά ενδοσκοπίων, πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των
ενδοσκοπίων. 

7. Όσα από τα απορρυπαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια και πλυ-
ντήρια υπερήχων πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων
όσον αφορά την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένη χρήση. 



8. Βασικές γνώσεις του προγραμματισμού και της λειτουργίας των πλυντηρίων θεωρείται απαραί-
τητη από τον προμηθευτή. 

9. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο µε πλαστικοποιημένες
ευανάγνωστες οδηγίες που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊ-
όντος, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κ.λπ.) και προφυλα-
κτικά μέτρα για τον χρήστη. 

10. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική
αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολο-
γία. 

11. Στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση να δίδεται η τιμή του συμπυκνωμένου
υγρού ανά λίτρο ή σκόνη ανά Kgr και η τιμή ανά λίτρο του τελικού διαλύματος χρήσης
έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση. 

12. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο
επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο.

13. Να µην είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό, τα µάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους.

14. Να υπάρχει ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. 

15.Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν συνοδεύεται από όλα τα παραπάνω θα αποκλείεται.

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ

Αφρώδες καθαριστικό ακάθαρτων (νυχτερινών) εργαλείων, ενδοσκοπίων  σε μορφή σπρέι έτοιμο προς
χρήση, να περιέχει ένζυμα ικανά να διασπάσουν πρωτεΐνες, άμυλο, και λίπη. Με αντιμικροβιακή δράση
σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, να εμποδίζει την διασπορά του βιολογικού φορτίου, με ουδέτερo pH, με
προωθητικό αέριο και βιοδιασπώμενο. Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με συσκευή ψεκασμού. Να φέρει
σήμανση CE και καταχώρηση Γ.Χ.Κ. 

* Να είναι πολυενζυματικός , συμπυκνωμένος αφρός σε δοχείο υπό πίεση, με σωληνάκι προέκτασης για

να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων.



ΕΝΤΟΛΗ : 1902/26-07-2018

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                        
Closing Cone Lock, πώματα φλεβοκαθετήρων και στροφίγγων. Πλαστικά, έκαστο μέσα σε δικό του διαφανές 
σακουλάκι, άσπρα, μπλε και κόκκινα (για τη διάκριση πολλαπλών χρήσεων), αποστειρωθέντα δια εξωτερικής 
ακτινοβόλησης. 

ΕΝΤΟΛΗ : 1901/26-07-2018

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ

Οι ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων:1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc. 2. Να έχουν διαβάθμιση ανά
100ml. 3. Nα είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας, αποστειρωμένοι. 4. Να έχουν μήκος σωλήνα
90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. 5. Να διαθέτουν τρύπες ώστε

να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας 6. Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του
περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. 7. Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλής και

εύχρηστη, για λήψη δειγμάτων ούρων για καλλιέργεια. 8.  Να φέρουν συσκευή ωριαίας μέτρησης,
χωρητικότητας 500cc. 9. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου για τα πρώτα 10 ml να είναι ανά 1 ml. 10. Ο

σωλήνας να είναι διπλού αυλού και έτσι να δημιουργείται ανακύκλωση του αέρα για την καλύτερη ροή των
ούρων και την αποφυγή στάσεώς τους στην κύστη του ασθενούς ή στον σωλήνα. 11. Να φέρει αεραγωγούς
στον ογκομετρικό θάλαμο και στον ουροσυλλέκτη για την εξαγωγή του αέρα από το σύστημα με υδρόφοβο
φίλτρο κατακράτησης των βακτηριδίων για την αποφυγή μολύνσεων. 12. Να φέρουν σύστημα ανάρτησης ή

στερέωσης στην νοσηλευτική κλίνη. 13. Να έχουν βραχύ μέγεθος, ούτως ώστε, αναρτώμενοι σε οποιονδήποτε
τύπο νοσοκομειακής κλίνης, να μην αγγίζουν το δάπεδο, για αποφυγή μολύνσεων.


