
 

                              
         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

    4η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

         ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ  

              ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ 

ΦΟΡΔΑ: Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ                                  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

          ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

              ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 ΣΑΥ. Γ/ΝΗ : ΓΡΑΓΑΝΑ, ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ 

            ΠΛΗΡ: Π. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΗ                   

                ΣΗΛ. 25513-53423 

 

 

 

  

 
   ΘΔΜΑ: «Γημόζια διαβούλεςζη ηεσνικών πποδιαγπαθών με ανηικείμενο ηην ππομήθεια 

Πλεγμάηων – Καθηλωηικών Δπγαλείων για ηιρ ανάγκερ ηος Π.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ». 

 

 

Σο Π.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ ανακοινώνει όηι ηίθενηαι ζε δημόζια ανοικηή διαβούλεςζη οι 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ με ανηικείμενο ηην ππομήθεια Πλεγμάηων – Ιαθηλωηικών Επγαλείων για 

ηιρ ανάγκερ ηος Νοζοκομείος. 

Επιζημαίνεηαι όηι ηα ζσόλια ηων οικονομικών θοπέων αναπηώνηαι αςηούζια ζηην 

ηλεκηπονική θόπμα ηος ΕΗΔΗ. Η διαβούλεςζη θα διαπκέζει από 22/09/2017 έωρ 06/10/2017, 

ημέπα Παπαζκεςή. 

Η παπούζα ανακοίνωζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Εθνικού ςζηήμαηορ 

Ηλεκηπονικών Δημοζίων ςμβάζεων (www.eprocurement.gov.gr), ζηον ζύνδεζμο 

«Διαβοςλεύζειρ» και ζηην ιζηοζελίδα ηος Π.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ (www.pgna.gr).   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΛΕΓΜΑΣΩΝ ΚΑΘΗΛΩΣΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

  Πλέγματα για αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τεχνική Lichtenstein 

1 
Επίπεδα πιέγκαηα εκηαπνξξνθήζηκα αξαηήο πιέμεο απνηεινύκελα 50% από 

πνιππξνππιέλην θαη 50% από απνξξνθήζηκν πιηθό πνιπγιαθηίλεο 910 
ρξόλνπ απνξξόθεζεο πεξίπνπ 80-120 εκεξώλ. Σε δηαζηάζεηο:  

α 10Φ15εθ (+/- 2εθ) 

β  15Φ15εθ.,(+/- 2εθ) 

γ  30Φ30εθ. (+/- 2εθ) 

2 
Επίπεδα πξνζρεκαηηζκέλα πιέγκαηα από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην 

ππθλήο πιέμεο κε απνξξνθήζηκα άγγηζηξα θαζήισζεο, δηαζηάζεσλ: 8Φ12 εθ 
(+/- 2εθ) 

3 
Πλέγματα για αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τεχνική Rutkow & 

Robbins  

α  

Σεη βνπβσληθνύ θώλνπ, από μερσξηζηό πξνζρεκαηηζκέλν θώλν θαη 
πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα κε νπή από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην, ζε 

ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ δηαζηάζεηο, κε εζσηεξηθά πέηαια πνπ λα κπνξνύλ λα 
αθαηξεζνύλ, εηδηθό γηα ηερληθή MILLICAN. Να θαηαηεζεί βηβιηνγξαθία πνπ λα 

απνδεηθλύεη όηη ν θώλνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηερληθή Millican.  

β  Medium 

γ  Large 

δ Extra Large 

4 
Σεη πξνζρεκαηηζκέλνπ πιέγκαηνο θαη θώλνπ από πνιπεζηέξα αξαηήο πιέμεο 
κε δαθηύιην απνξξνθήζηκσλ άγγηζηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ θώλνπ κε δηακέηξνπο 

θώλνπ: 

α  6 εθ (+/- 2εθ) 

β  8 εθ (+/- 2εθ) 

5 

Πιέγκαηα απηνεθπηπζζόκελα από  κνλόθισλν  πνιππξνππιέλην  κε   
απνξξνθήζηκν, κε δαθηύιην κε κλήκε επαλαθνξάο δηαθνπηόκελν ζε έλα 
ζεκείν γηα ζηαζεξνπνίεζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο  γύξσ από ην 
ζπεξκαηηθό ηόλν. Σε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Να θαηαηεζεί βηβιηνγξαθία. 

α  14x7 εθ.(+/- 2εθ) 

β   15x10 εθ.(+/- 2εθ) 

6 

Σεη εκη-απνξξνθήζηκνπ επίπεδνπ πιέγκαηνο θαη θώλνπ , πνπ λα απνηειείηαη 
από επίπεδν κε-πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα από πνιππξνππιέλην & 

απνξξνθήζηκεο ίλεο πνιπγιπθαπξόλεο δηαζηάζεσο 7 Φ 14 cm θαη ίδηαο 
πιέμεο θώλν ζρήκαηνο V κε επηπιένλ ξαβδώζεηο από κεκβξάλε πνιπκεξνύο  

πνιπδηνμαλόλεο. 

α  Δηάκεηξνο θώλνπ 4 εθ. 



β  Δηάκεηξνο θώλνπ 5 εθ. 

  ΠΛΕΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ - ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ 

7 
Επίπεδα πιέγκαηα από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην αξαηήο πιέμεο. Σε 

δηαζηάζεηο: 

α   10X15εθ (+/- 2εθ)        

β   15X15εθ (+/- 2εθ)       

γ   15X20εθ (+/- 2εθ)        

δ   20Φ25εθ. (+/- 2εθ)       

ε   30Φ30εθ.(+/- 2εθ) 

8 

Πιέγκα ρακεινύ πξνθίι από ePTFE θαη δηπιό κνλόθισλν πνιππξνππιέλην 
αξαηήο πιέμεο, ειαθξηάο δνκήο κε δηάθελα 4mm, ελσκέλα κε ξάκκα από 

ePTFE γηα ιαπαξνζθνπηθή ρξήζε. Κάζε δηάθελν λα πεξηέρεη δηαζηαύξσζε 
δύνλ ηλώλ γηα θαιύηεξε ηλνβιάζηεζε. Να ζπλνδεύεηαη από ζπζθεπή γηα ηελ 

αλαδίπισζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο. Σε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.  

α  20Φ25εθ.(+/- 2εθ) 

β   25Φ35εθ.(+/- 2εθ) 

9 

Πιέγκα ελδνπεξηηνλατθό δηάθαλν , δηπιήο όςεσο, απνηεινύκελν ζηελ κία 
πιεπξά  από ηξηζδηάζηαην  κνλόθισλν πνιπεζηέξα, κε εμηξά ζήθε- πηεξύγην 

δηζδηάζηαην  ζην άλσ πεξηκεηξηθό ηκήκα ,πξάζηλνπ ρξώκαηνο πνπ λα 
ιεηηνπξγεί σο δώλε αζθαινύο θαζήισζεο θαη ειέγρνπ θαη ζηελ άιιε πιεπξά 

από απνξξνθήζηκν πδξόθηιν αληηζπκθπηηθό θηικ από κείγκα ρνίξεηνπ 
θνιιαγόλνπ θαη γιπθεξόιεο , επεθηεηλόκελν θαηά 5mm πεξηκεηξηθά ηνπ 

πιέγκαηνο.Δηαζηάζεσλ : 

α  15Φ20εθ.(+/- 2εθ) 

β  20Φ30εθ.(+/- 2εθ) 

γ  25Φ20εθ.(+/- 2εθ) 

10 

Πιέγκα ελδνπεξηηνλατθό δηάθαλν , κε ηξηζδηάζηαηε ύθαλζε, δηπιήο όςεσο,   
απνηεινύκελν ζηελ κία πιεπξά από ηξηζδηάζηαην  κνλόθισλν πνιπεζηέξα κε 

έλα εμηξά πηεξύγην δηζδηάζηαηνπ κνλόθισλνπ πνιπεζηέξα πξάζηλνπ 
ρξώκαηνο ζην θέληξν γηα δηεπθόιπλζε πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ηνπνζέηεζεο θαη 

ζηελ άιιε πιεπξά από απνξξνθήζηκν πδξόθηιν αληηζπκθπηηθό θηικ , από 
κείγκα ρνίξεηνπ θνιιαγόλνπ θαη γιπθεξόιεο. Δηαζηάζεσλ : 

α  15Φ20εθ.(+/- 2εθ) 

β  20Φ25εθ.(+/- 2εθ) 

γ  30Φ20εθ.(+/- 2εθ) 



12 
Απηνεθπηπζζόκελα  κε απνξξνθήζηκα πιέγκαηα ο από ePTFE θαη 

κνλόθισλν πνιππξνππιέλην ελσκέλα κε ξάκκα  θαη κε ελζσκαησκέλν 
δαθηύιην  κε κλήκε επαλαθνξάο. Σε δηαζηάζεηο: 

α  6Φ6εθ.(+/- 2εθ) 

β  8Φ8εθ.(+/- 2εθ) 

γ 14x18cm (+/- 2εθ) 

δ 20x25cm (+/- 2εθ) 

12 
Απηνεθπηπζζόκελν  εκη-απνξξνθήζηκν πιέγκα από πνιππξνππιέλην, 

πνιπδηνμαλόλε, πνιπγιαθηίλε θαη  νμεηδσκέλε αλαγελεκέλε θπηηαξίλε ο γηα 
απνθαηάζηαζε νκθαινθειώλ ζε δηαζηάζεηο: 

α  4Φ4εθ.(+/- 2εθ) 

β  6Φ6εθ.(+/- 2εθ) 

13 

Πιέγκα απηνεθπηπζζόκελν  γηα ελδνπεξηηνλατθή απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο 
, απνηεινύκελν από   αληηζπκθεηηθό θηικ πδξόθηινπ θνιιαγόλνπ πνπ 

εθηείλεηαη 5mm πεξηκεηξηθά ηνπ πιέγκαηνο  θαη από  ηξηζδηάζηαην κνλνθισλν 
πνιπεζηέξα κεγάισλ πόξσλ , κε ελζσκαησκέλν απνξξνθήζηκν δαθηύιην 
έθπηπμεο από PGLA , ηέζζεξα πηεξύγηα θαζήισζεο θαη 2 αθαηξνύκελεο 

ιαβέο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπνζέηεζεο ελσκέλεο κε ξάκκαηα κε ηα πηεξύγηα 
θαζήισζεο. Δηακέηξνπ : 

α  6εθ.(+/- 2εθ) 

β 8εθ.(+/- 2εθ) 

14 

Μόληκν δεξκαηηθό ρεηξνπξγηθό κόζρεπκα 100% αθπηηαξηθό, κε δπλαηόηεηα 
επαλαγγείσζεο θαη απνηθηζκνύ από νξγαληθά θύηηαξα. Εηνηκν πξνο 

εμσπεξηηνλαηθή θαη ελδνπεξηηνλατθή  ρξήζε δίρσο λα απαηηείηαη εθύγξαλζε. 
Απνζηεηξσκέλν κε γ΄αθηηλνβνιία. Καηάιιειν γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

αλάηαμεο θειώλ, ελίζρπζεο θνηιηαθώλ ηνηρσκάησλ, ζηνκίσλ θαη 
γλαζνπξνζσπηθήο ρεηξνπξγηθήο. Να πξνζθέξεηαη ζε πάρνο 1,5 mm θαη ζε 

δηάζηαζε :  

α  20x30 cm 

β 5x10 cm 

15 

Πνιπζηξσκαηηθό ελδνπεξηηνλαηθν εκηαπνξξνθήζηκν πιέγκα αλνηρηεο 
ρεηξνπξγηθεο κε εηδηθε πεξηκεηξεθε ζεθε γηα θαζεισζε κε θιηπ ή κε ξακκα. 
Τν πιεγκα  απνηειείηαη από αξαηήο πιέμεο κνλόθισλν πνιππξνππιέλην,  
από  πνιπδηνμαλνλε θαη  αληηζπκθεηηθή επηθάιπςε πνιπγιπθαπξόλεο. 
Δηαζηάζεηο: 

α  10Φ10 εθ.(+/- 2εθ) 

β 15Φ20 εθ.(+/- 2εθ) 

γ 15Φ25 εθ.(+/- 2εθ) 

δ 20Φ30 εθ.(+/- 2εθ) 



ε  25Φ35 εθ.(+/- 2εθ) 

16 
Καζεισηηθό πιέγκαηνο κε 30 απνξξνθεζηκεο βίδεο από PGLA κε έλδεημε 
ζσζηήο ηνπνζέηεζεο θαη δπλαηόηεηα θάκςεο ηνπ ζηεηιενύ 90 κνηξώλ  . 

17 

Εξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο  κε  θπξηό ζηπιεό γηα αλνηρηέο επεκβάζεηο  
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. Να πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 20 απνξξνθήζηκα 
θιίπ (από πνιπδηνμαλόλε/πνιπγιαθηίλε ζρήκαηνο δηπιήο άγθπξαο κε δηπιά 

ζεκεία γηα αζθαιέζηεξε ζπγθξάηεζε πιέγκαηνο.  

18 
Καζεισηηθν πιεγκαηνο κε 30 θιηπο ζε ζρεκα βηδαο, απν αλνμεηδσην αηζαιη 

κε επηθαιπκκελν αθξν γηα ηελ απνθπγε ζπκθπζεσλ θαη κε ελδεημε ησλ 
θαηαλαισζελησλ θιηπο  

  ΠΛΕΓΜΑΣΑ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

19 

Κνιπηθή ηαηλία ειεύζεξεο ηάζεο από κνλόθισκν πξνππιέλην 1,1Φ4,5 εθ. κε 
πιαζηηθό πεξίβιεκα αζθαιείαο ζε όιν ην εύξνο, γηα αθξάηεηα νύξσλ. Η ηαηλία 
λα είλαη ηνπνζεηεκέλε αλάκεζα ζε δύν ειηθνεηδείο εηζαγσγείο κηαο ρξήζεσο. 
Να ηνπνζεηείηαη κε ηερληθή δηακέζνπ ηνπ ζπξενεηδνύο ηξήκαηνο απνθιεηζηηθά 

εθ ησλ έζσ πξνο ηα έμσ. 

20 

Πξόζζην πιέγκα κηαο ηνκήο γηα απνθαηάζηαζε θπζηενθήιεο από κνλόθισλν 
πνιππξνππιέλην, πξνζρεκαηηζκέλν, εμαηξεηηθά ειαθξύ ≤ 20g/m2, ζε 
απνζηεηξσκέλε αηνκηθή ζπζθεπαζία. Τν ζεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθό 

εξγνλνκηθό εξγαιείν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο θαζώο θαη εηδηθά 
ξάκκαηα 0-0 θαη 2-0 . 

21 
Υπννπξεζξηθέο ηαηλίεο ηύπνπ mini sling γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γπλαηθείαο 

αθξάηεηαο νύξσλ. 

 


