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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΠΙΘΔΜΑΣΩΝ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αιγεληθό θνξδόλη κε άξγπξν κε θνιιεηηθό (30cm κήθνο ± 5cm) 

2 Αιγεληθό θνξδόλη κε άξγπξν κε θνιιεηηθό (45cm κήθνο ± 5cm) 

3 
Επίζεκα θόλεσο απνξξνθήζεκν ίππεηνπ θνιιαγόλνπ 100% spray (75ml ± 

5ml) 

4 Τδξνελεξγεηηθό ηδέι κε ελπδαηηθνύο παξάγνληεο (15gr ±5gr) 

5 

Επηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθά από ίλεο πνιπκεξνύο – θπηηαξίλεο γηα έιθε 
ρακεινύ έσο θαη πςεινύ εμηδξώκαηνο. Με πιέγκα – ζηξώκα επαθήο 

ρσξίο ζηιηθόλε, λα κεηαηξέπνπλ ην εμίδξσκα ζην εζσηεξηθό ηνπ 
επηζέκαηνο ζε ηδέι (όρη ζηελ επηθάλεηα επαθήο) επηηπγράλνληαο πςειή 

ζπγθξάηεζε. Απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό (13cmΥ13cm ± 2cm) 

6 

Επηζέκαηα πδξνηξηρνεηδηθά από ίλεο πνιπκεξνύο – θπηηαξίλεο γηα έιθε 
ρακεινύ έσο θαη πςεινύ εμηδξώκαηνο. Με πιέγκα – ζηξώκα επαθήο 

ρσξίο ζηιηθόλε, λα κεηαηξέπνπλ ην εμίδξσκα ζην εζσηεξηθό ηνπ 
επηζέκαηνο ζε ηδέι (όρη ζηελ επηθάλεηα επαθήο) επηηπγράλνληαο πςειή 

ζπγθξάηεζε. Απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό (20cmΥ20cm ± 2cm) 

7 

Αθξώδε επηζέκαηα γηα κνιπζκέλα έιθε, απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθό 
θνιιεηηθό, κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη 

ελζσκαησκέλν πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαύκα 
εκπνηηζκέλν κε αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα αξγύξνπ, ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε 

(11cmX11cm ± 2cm) 

8 

Αθξώδε επηζέκαηα γηα κνιπζκέλα έιθε, κε θνιιεηηθά, κε εμσηεξηθή 
εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα 
πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο κε ην ηξαύκα εκπνηηζκέλν κε 

αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα αξγύξνπ, ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε (15cmX20cm ± 
2cm) 

9 

Αθξώδε επηζέκαηα λαλνηερλνινγίαο κε νιηγνζαθραξίηε, κε εμσηεξηθή 
εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα 

πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο. Γηα επνύισζε ρξνλίσλ ειθώλ κε 
θνιιεηηθά (13cmX12cm ± 2cm) 

10 

Αθξώδε επηζέκαηα λαλνηερλνινγίαο κε νιηγνζαθραξίηε, κε εμσηεξηθή 
εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν πιέγκα 

πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο. Γηα επνύισζε ρξνλίσλ ειθώλ κε 
θνιιεηηθά (15cmX20cm ± 2cm) 

11 

Επηζέκαηα αθξώδε δηαξθνύο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνύ αξγύξνπ, 
απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό από θπζηθό πιηθό. Ο άξγπξνο λα 

είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε όιε ηελ δνκή ηνπ αθξώδνπο ώζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη ηόζν ε ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνύ παξάγνληα ζην 

έιθνο ζε όιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο όζν θαη ε 
θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ απνξξνθνύληαη εληόο ηνπ 
επηζέκαηνο. Σν αθξώδεο λα δηνγθώλεηαη γεκίδνληαο ην ηξαύκα. Σν 

επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ 
εθξνή εμηδξώκαηνο ζην πεξηβάιινλ ππό ζπλζήθεο πίεζεο. Υσξίο ηνπηθό 

αληηβηνηηθό (11cmX11cm ± 2cm) 
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12 

Επηζέκαηα αθξώδε δηαξθνύο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνύ αξγύξνπ, 
απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό από θπζηθό πιηθό. Ο άξγπξνο λα 

είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε όιε ηελ δνκή ηνπ αθξώδνπο ώζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη ηόζν ε ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνύ παξάγνληα ζην 

έιθνο ζε όιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο όζν θαη ε 
θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ απνξξνθνύληαη εληόο ηνπ 
επηζέκαηνο. Σν αθξώδεο λα δηνγθώλεηαη γεκίδνληαο ην ηξαύκα. Σν 

επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ 
εθξνή εμηδξώκαηνο ζην πεξηβάιινλ ππό ζπλζήθεο πίεζεο. Υσξίο ηνπηθό 

αληηβηνηηθό (18cmX18cm ± 2cm) 

13 

Επηζέκαηα αθξώδε δηαξθνύο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνύ αξγύξνπ, 
απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό από θπζηθό πιηθό. Ο άξγπξνο λα 

είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε όιε ηελ δνκή ηνπ αθξώδνπο ώζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη ηόζν ε ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνύ παξάγνληα ζην 

έιθνο ζε όιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο όζν θαη ε 
θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ απνξξνθνύληαη εληόο ηνπ 
επηζέκαηνο. Σν αθξώδεο λα δηνγθώλεηαη γεκίδνληαο ην ηξαύκα. Σν 

επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ 
εθξνή εμηδξώκαηνο ζην πεξηβάιινλ ππό ζπλζήθεο πίεζεο. Υσξίο ηνπηθό 

αληηβηνηηθό (ρήκα πηέξλαο 19cmX20cm ± 2cm) 

14 

Επηζέκαηα αθξώδε δηαξθνύο απειεπζέξσζεο πδξνελεξγνύ αξγύξνπ, 
απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθό θνιιεηηθό από θπζηθό πιηθό. Ο άξγπξνο λα 

είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε όιε ηελ δνκή ηνπ αθξώδνπο ώζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη ηόζν ε ζπλερήο παξνρή ηνπ δξαζηηθνύ παξάγνληα ζην 

έιθνο ζε όιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ επηζέκαηνο όζν θαη ε 
θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ απνξξνθνύληαη εληόο ηνπ 
επηζέκαηνο. Σν αθξώδεο λα δηνγθώλεηαη γεκίδνληαο ην ηξαύκα. Σν 

επίζεκα λα θέξεη εμσηεξηθή εκηπεξαηή κεκβξάλε πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ 
εθξνή εμηδξώκαηνο ζην πεξηβάιινλ ππό ζπλζήθεο πίεζεο. Υσξίο ηνπηθό 

αληηβηνηηθό (ρήκα θόθθπγα 23cmX23cm ± 2cm) 

15 
Τδξνθνιινεηδή κε δηαθαλή απηνθόιιεηα επηζέκαηα (ρήκα Πεηαινύδαο 

9cmX11cm ± 2cm) 

16 
Επηζέκαηα αθξώδε πνιπκεξή απνζηεηξσκέλα γηα απνξξόθεζε πγξώλ 

ηξαπκάησλ & ειθώλ πςειώλ εθθξνώλ. Κνιιεηηθά κε πεξηκεηξηθό 
θνιιεηηθό κε εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα (15cmΥ20cm ± 2cm) 

17 
Επηζέκαηα αθξώδε πνιπκεξή απνζηεηξσκέλα γηα απνξξόθεζε πγξώλ 

ηξαπκάησλ & ειθώλ πςειώλ εθθξνώλ. Κνιιεηηθά κε πεξηκεηξηθό 
θνιιεηηθό κε εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα (18cmΥ28cm ± 2cm) 

18 
Καζαξηζηηθό δέξκαηνο ήπηα αληηζεπηηθό ζε πγξό γηα ζώκα. Να κελ 

απαηηείηαη μέπιπκα, λα ςεθάδεη, ζε κνξθή ζπξέη & αθξνύ (180-300ml) 

19 
Κξέκα γηα ζεξαπεία εξεζηζκώλ ηνπ δέξκαηνο κε νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ 

20% ±2 θαη θαξάγηα (50gr ± 10%) 
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20 
Κξέκα γηα πξνζηαζία ησλ εμηδξσκαηηθώλ εμειθώζεσλ δέξκαηνο κε νμείδην 

ηνπ ςεπδαξγύξνπ 6 έσο 12%, δηκεζηθόλε, βαδειίλε (50-100gr) 

21 
Κξέκα ελπδαηηθή απνθνιπδσηηθή γηα θξνληηδα δηαβεηηθώλ πνδηώλ, κε 

10% νπξία θαη 4% γαιαθηηθό νμύ ζε ζπζθεπαζία (75ml + 10%) 

22 

Επίζεκα από πνιπεζηεξηθό πιέγκα εκπνηηζκέλν κε παξαθίλε ή βαδειίλε. 
Α. Με πξνζζήθε πδξνθνιινεηδνύο θαη αξγπξνύρν ζνπιθαδηαδίλε 

(10Υ10cm ± 2cm) 
Β. Με πξνζζήθε πδξνθνιινεηδνύο Υσξίο Αξγπξνύρν νπιθαδηαδίλε 

(10Υ10cm ± 2cm) 

23 

Επίζεκα από πνιπεζηεξηθό πιέγκα εκπνηηζκέλν κε παξαθίλε ή βαδειίλε. 
Α. Με πξνζζήθε πδξνθνιινεηδνύο θαη αξγπξνύρν ζνπιθαδηαδίλε 

(15Υ20cm ± 5cm) 
Β. Με πξνζζήθε πδξνθνιινεηδνύο Υσξίο Αξγπξνύρν νπιθαδηαδίλε 

(10Υ40cm ± 2cm) 

24 

ΤΣΗΜΑ ΤΜΠΙΕΣΙΚΗ ΠΕΡΙΔΕΗ ΔΤΟ ΕΠΙΔΕΜΩΝ, γηα ζεξαπεία 
θιεβηθώλ ειθώλ θάησ άθξσλ θαη νηδήκαηνο, πνπ λα επηηπγράλεη ζηαζεξή 

δηαβαζκηζκέλε ζπκπίεζε 40mmHg γηα έσο θαη 7 εκέξεο. 
Ο εζσηεξηθόο επίδεζκνο λα έρεη κηθξή ειαζηηθόηεηα (short stretch) από 

βηζθόδε, πνιπεζηέξα, πνιπακίδην θαη ειαζηίλε ώζηε λα παξέρεη ζπκπίεζε, 
πξνζηαζία θαη απνξξνθεηηθόηεηα. 

Ο εμσηεξηθόο επίδεζκνο λα έρεη κεγάιε ειαζηηθόηεηα (long stretch) από 
αθξπιηθό, πνιπακίδην θαη ειαζηίλε γηα πξόζζεηε ζπκπίεζε ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε απαηηνύκελε ζεξαπεπηηθή πίεζε. 
Καη νη δπν επίδεζκνη λα θέξνπλ θπθιηθνύο νδεγνύο εθαξκνγήο ηεο 

ζσζηήο πίεζεο. 
Α. 40mmHg (18-25 cm  ± 2cm) 
B. 40mmHg (25-32 cm  ± 2cm) 

 
 

 


