ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Καθετήρες Foley 2 way απλοί
·Καθετήρας Foley 2-Way (διπλής ροής), μιας χρήσης, αποστειρωμένος, σε ατομική
συσκευασία.
·Κατασκευασμένος από Latex με επίστρωση σιλικόνης (σιλικοναρισμένος).
·Με υδροθάλαμο και να φουσκώνει συμμετρικά και είναι περιεκτικότητας 5-15ml.
·Το μήκος του 40cm περίπου και να μην τσακίζει.
·Με βαλβίδα ασφαλείας κατάλληλη για άκρο συριγγών Luer Slip και Luer-Lock, ενώ
ο χρωματισμός τους είναι ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα βάσει των διεθνών
προτύπων.
·Είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο Αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ασφαλή
συσκευασία Peel Pack.

Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης Μπλούζα αδιάβροχη, μιας χρήσης,
με ενισχυμένα μανίκια. Να διαθέτει μανσέτα, κορδόνια και πλήρη κάλυψη πλάτης. Να είναι
κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό υγροαπωθητικό, μαλακό, να παρέχει εύλογη
φυσιολογική άνεση στον χρήστη και να ταξινομείται στην κατηγορία Ι ανάφλεξης. Να είναι
μεγέθους one size. Να συμμορφώνεται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/686//EEC
που αφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΡΡΕ, Class III).

Ποδονάρια τύπου μπότας Πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Να είναι αδιάβροχα,
ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο (στο ύψος του γόνατου) ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα
μεγέθη παπουτσιών. Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών (χειρουργεία, εργαστήρια,
κλινικές, ιατρεία)

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

αδιάβροχα υποσέντονα μη αποστειρωμένα, διαστάσεων 80 x 180cm (+- 5cm)
Από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη
υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβονται, να μην αφήνουν χνούδι και η μία
επιφάνεια να έχει αδιάβροχη επένδυση με μεγάλη απορροφητικότητα ώστε να μην
υπάρχουν διαρροές.

Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων, μιας χρήσης, αποστειρωμένος. Να είναι
κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) εξωτερικά
σιλικοναρισμένος. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη
τραυματικό, ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες
προκειμένου να μην τραυματίζουν.

Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση, μιας χρήσης, με βαλβίδα No 12 · Καθετήρας
Ελεγχόμενης Αναρρόφησης με βαλβίδα (control), ανοικτού άκρου με δύο (2) πλευρικές
οπές, ακτινοσκιερός, μιας χρήσης, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. · Να είναι
κατασκευασμένος από υλικό διάφανο, ιατρικού τύπου PVC (medical grade) και το μήκος
του έως 55cm. · Να φέρει βαλβίδα (control valve) προκειμένου να επιτυγχάνεται
ελεγχόμενη αναρρόφηση. · Το άκρο του να είναι ανοικτό στρογγυλοποιημένο και μη
τραυματικό, ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες προκειμένου
να μην τραυματίζουν. · Ο καθετήρας να μην τσακίζει και η υποδοχή να είναι έγχρωμη
ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. · Να είναι
αποστειρωμένος με Οξείδιο αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία
Peel Pack. · Να είναι Latex Free- Dhep Free

