
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΠΙΘΕΜΑΣΩΝ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

Επικζματα αποςτειρωμζνα πολυμερι, διαρκοφσ απελευκζρωςθσ υδροενεργοφ αργφρου 
για προφφλαξθ και κεραπεία ελκϊν με κλινικι εικόνα λοίμωξθσ, αυτοκόλλθτα με 
περιμετρικι κολλθτικι περιοχι από κυταρρίνθ ϊςτε να επιτρζπεται θ άδθλθ αναπνοι του 
δζρματοσ. Ο άργυροσ να είναι κατανεμειμζνοσ ςε όλθ τθν δομι του αφρϊδουσ-
απορροφθτικοφ ςτρϊματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται τόςο θ ςυνεχισ παροχι του 
δραςτικοφ παράγοντα ςτο ζλκοσ ςε όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του επικζματοσ όςο και θ 
καταςτροφι των μικροοργανιςμϊν που απορροφοφνται εντόσ του επικζματοσ. Το 
αφρϊδεσ να διογκϊνεται γεμίηοντασ το τραφμα. Το επίκεμα να φζρει εξωτερικι θμιπερατι 
μεμβράνθ και να ζχει υψθλι ςυγκράτθςθ που να μθν επιτρζπει τθν διαρροι  εξιδρϊματοσ 
δια μζςω τθσ μεμβράνθσ, ςτο περιβάλλον υπό ςυνκικεσ πίεςθσ. Χωρίσ τοπικό αντιβιωτικό 
για μεςαία εϊσ και υψθλι ποςότθτα εξιδρϊματοσ 11 * 11 cm ±2cm 

Επικζματα αποςτειρωμζνα πολυμερι, διαρκοφσ απελευκζρωςθσ υδροενεργοφ αργφρου 
για προφφλαξθ και κεραπεία ελκϊν με κλινικι εικόνα λοίμωξθσ, αυτοκόλλθτα με 
περιμετρικι κολλθτικι περιοχι από κυταρρίνθ ϊςτε να επιτρζπεται θ άδθλθ αναπνοι του 
δζρματοσ.Ο άργυροσ να είναι κατανεμειμζνοσ ςε όλθ τθν δομι του αφρϊδουσ-
απορροφθτικοφ ςτρϊματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται τόςο θ ςυνεχισ παροχι του 
δραςτικοφ παράγοντα ςτο ζλκοσ ςε όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του επικζματοσ όςο και θ 
καταςτροφι των μικροοργανιςμϊν που απορροφοφνται εντόσ του επικζματοσ. Το 
αφρϊδεσ να διογκϊνεται γεμίηοντασ το τραφμα. Το επίκεμα να φζρει εξωτερικι θμιπερατι 
μεμβράνθ και να ζχει υψθλι ςυγκράτθςθ που να μθν επιτρζπει τθν διαρροι  εξιδρϊματοσ 
δια μζςω τθσ μεμβράνθσ, ςτο περιβάλλον υπό ςυνκικεσ πίεςθσ.Χωρίσ τοπικό αντιβιωτικό 
για μεςαία εϊσ και υψθλι ποςότθτα εξιδρϊματοσ ΦΤΕΡΝΑΣ19 * 20 cm ±2cm 

Επικζματα αποςτειρωμζνα πολυμερι, διαρκοφσ απελευκζρωςθσ υδροενεργοφ αργφρου 
για προφφλαξθ και κεραπεία ελκϊν με κλινικι εικόνα λοίμωξθσ, αυτοκόλλθτα με 
περιμετρικι κολλθτικι περιοχι από κυταρρίνθ ϊςτε να επιτρζπεται θ άδθλθ αναπνοι του 
δζρματοσ. Ο άργυροσ να είναι κατανεμειμζνοσ ςε όλθ τθν δομι του αφρϊδουσ-
απορροφθτικοφ ςτρϊματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται τόςο θ ςυνεχισ παροχι του 
δραςτικοφ παράγοντα ςτο ζλκοσ ςε όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του επικζματοσ όςο και θ 
καταςτροφι των μικροοργανιςμϊν που απορροφοφνται εντόσ του επικζματοσ. Το 
αφρϊδεσ να διογκϊνεται γεμίηοντασ το τραφμα. Το επίκεμα να φζρει εξωτερικι θμιπερατι 
μεμβράνθ και να ζχει υψθλι ςυγκράτθςθ που να μθν επιτρζπει τθν διαρροι  εξιδρϊματοσ 
δια μζςω τθσ μεμβράνθσ, ςτο περιβάλλον υπό ςυνκικεσ πίεςθσ. Χωρίσ τοπικό αντιβιωτικό 
για μεςαία εϊσ και υψθλι ποςότθτα εξιδρϊματοσ ΚΟΚΚΥΓΑ 25 * 25 cm ±2cm 



Επικζματα αποςτειρωμζνα πολυμερι, διαρκοφσ απελευκζρωςθσ υδροενεργοφ αργφρου 
για προφφλαξθ και κεραπεία ελκϊν με κλινικι εικόνα λοίμωξθσ, αυτοκόλλθτα με 
περιμετρικι κολλθτικι περιοχι από κυταρρίνθ ϊςτε να επιτρζπεται θ άδθλθ αναπνοι του 
δζρματοσ. Ο άργυροσ να είναι κατανεμειμζνοσ ςε όλθ τθν δομι του αφρϊδουσ-
απορροφθτικοφ ςτρϊματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται τόςο θ ςυνεχισ παροχι του 
δραςτικοφ παράγοντα ςτο ζλκοσ ςε όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του επικζματοσ όςο και θ 
καταςτροφι των μικροοργανιςμϊν που απορροφοφνται εντόσ του επικζματοσ. Το 
αφρϊδεσ να διογκϊνεται γεμίηοντασ το τραφμα. Το επίκεμα να φζρει εξωτερικι θμιπερατι 
μεμβράνθ και να ζχει υψθλι ςυγκράτθςθ που να μθν επιτρζπει τθν διαρροι  εξιδρϊματοσ 
δια μζςω τθσ μεμβράνθσ, ςτο περιβάλλον υπό ςυνκικεσ πίεςθσ. Χωρίσ τοπικό αντιβιωτικό 
για μεςαία εϊσ και υψθλι ποςότθτα εξιδρϊματοσ 18 * 18 cm ±2cm 

Επικζματα αποςτειρωμζνα υδροτριχοειδικά από ίνεσ πολυμεροφσ κυτταρίνθσ για ζλκθ 
χαμθλοφ εϊσ υψθλοφ εξιδρϊματοσ. Με πλζγμα επαφισ χωρίσ ςιλικόνθ που αποτρζπει τθν 
δθμιουργία τηελ ςτο ζλκοσ. Να φζρει εξωτερικι θμιπερατι μεμβράνθ και να ζχει υψθλι 
ςυγκράτθςθ ϊςτε να μθν επιτρζπει τθν διαρροι (υγροφ) εξιδρϊματοσ ςτο περιβάλλον δια 
μζςω τθσ μεμβράνθσ κακϊσ και ςτο ζλκοσ υπό ςυνκθκεσ πίεςθσ. Αυτοκόλλθτα με 
περιμετρικι κολλθτικι επιφάνεια από φυςικό υλικό ϊςτε να επιτρζπετε θ άδθλθ αναπνοι 
του δζρματοσ 15 * 15cm ± 1cm 

Επικζματα αποςτειρωμζνα υδροτριχοειδικά από ίνεσ πολυμεροφσ κυτταρίνθσ για ζλκθ 
χαμθλοφ εϊσ υψθλοφ εξιδρϊματοσ. Με πλζγμα επαφισ χωρίσ ςιλικόνθ που αποτρζπει τθν 
δθμιουργία τηελ ςτο ζλκοσ. Να φζρει εξωτερικι θμιπερατι μεμβράνθ και να ζχει υψθλι 
ςυγκράτθςθ ϊςτε να μθν επιτρζπει τθν διαρροι (υγροφ) εξιδρϊματοσ ςτο περιβάλλον δια 
μζςω τθσ μεμβράνθσ κακϊσ και ςτο ζλκοσ υπό ςυνκθκεσ  πίεςθσ. Αυτοκόλλθτα με 
περιμετρικι κολλθτικι επιφάνεια από φυςικό υλικό ϊςτε να επιτρζπετε θ άδθλθ αναπνοι 
του δζρματοσ 20 * 20cm ± 1cm 

Επικζματα από πλζγμα πολυεςτζρα εμποτιςμζνα με υδροκολλοειδζσ και αργυροφχο 
ςουλφαδιαηίνθ. Με παραφίνθ και υψθλι περιεκτικότθτα ςε SSD 15 * 15cm ± 2cm 

Επικζματα αποςτειρωμζνα, κορδόνι αλγθνικοφ αςβεςτίου 30cm  ± 5 

Επικζματα ελκϊν αποςτειρωμζν
20cm Χ 15cm ± 

1cm  

Επικζματα αποςτειρωμζνα πολυμερι διαρκοφσ  απελευκζρωςθσ υδροενεργοφ αργφρου 
για προφφλαξθ και κεραπεία ελκϊν με κλινι

20cm X 15cm ± 2cm  



Αφρϊδθ επικζματα νανοτεχνολογίασ με 

13 Χ 13cm ± 1cm  

Επικζματα αποςτειρωμζνα με ρυκμιςτικό πλζγμα επαφισ εμποτιςμζνο με βαηελίνθ

11cm Χ 11cm ± 2cm  

Αλγθνικό αντμικροβιακό επίκεμα με άργυρο και κυταρρίνθ υψθλοφ G που να ςυνδιάηει 
μεγάλθ απορροφθτικότθτα, 

)  

Αυτοπροςκολλοφμενο, αδιάβροχο, υπεραπορροφθτικό αφρϊδεσ επίκεμα με επίςτρωςθ 
μαλακισ ςιλικόνθσ  Διαςτάςεισ 12,5cm Χ12,5 cm ± 2cm 

Αυτοπροςκολλοφμενο, αδιάβροχο, υπεραπορροφθτικό αφρϊδεσ επίκεμα με επίςτρωςθ 
μαλακισ ςιλικόνθσ Διαςτάςεισ  17,5cm Χ 17,5cm ± 2cm   

Αυτοπροςκολοφμενο αδιάβροχο επίκεμα με επίςτρωςθ μαλακισ ςιλικόνθσ ςε όλθ τθν 
επιφάνεια επαφισ, με αφρϊδθ πολυουρεκάνθ εμποτιςμζνθ με άργυρο, τριϊν 
απορροφθτικϊν ςτρωμάτων, το εξωτερικό ςτρϊμα να είναι από αδιάβροχθ πολυουρεκάνθ 
και ςε διάφορεσ διαςτάςεισ. Απαραίτθτα να δίδονται δθμοςιευμζνεσ κλινικζσ μελζτεσ. 
Διαςτάςεισ 12,5cm X 12,5cm ± 2cm 

 


