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Γέρακας 18/10/2018 
 

ΠΡΟΣ:      Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ (Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» &  

                  Ν.ΝΟΣ.ΘΩΡ. ΝΔ ΕΛΛΑΔ.«ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ»)  

ΥΠΟΨΙΝ: Επιτροπής διενέργειας της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών επιθεμάτων 
 
ΘΕΜΑ:  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ. 
 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 
 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
επιθεμάτων  του νοσοκομείου σας,  παρακαλούμε όπως δεχτείτε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές οι 
οποίες δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές των επιθεμάτων που έχετε αναρτήσει και αφορούν σε 
εξειδικευμένα επιθέματα ειδικής τεχνολογίας, του γνωστού οίκου στην αγορά των επιθεμάτων 
Molnlycke, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης, που έχουν ήδη αξιολογηθεί,  εγκριθεί και χρησιμοποιηθεί 
από το τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου σας και φέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα στην 
περιποίηση των πληγών: αφαιρούνται  ατραυματικά, ελαχιστοποιούν την εμβροχή, ελαττώνουν τον 
χρόνο επούλωσης και μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των αλλαγών κατά την περιποίηση των πληγών.  

Αναλυτικά: 
1. Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής 
σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών ομοιόμορφα κατανεμημένων απορροφητικών 
στρωμάτων(αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα).  
Διαστάσεις 
15x20 cm 
17,5x17,5 cm 
20x20 cm, κόκκυγα 

23x23 cm κόκκυγα 

18,5x24 cm πτέρνας 
 
 2.  Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής 
σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα 
κατανεμημένων (αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα) με άργυρο και άνθρακα. Να μην διογκώνεται όταν 
απορροφά  το εξίδρωμα ώστε να μην χάνει το σχήμα του. 
Διαστάσεις                                   
12,5x12,5cm  
17,5x17,5     
18x18cm Κόκκυγα 
20x20cm Κόκκυγα 
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3. Επίθεμα από πλέγμα πολυουρεθάνης με επίστρωση μαλακής σιλικόνης μόνο στην επιφάνεια επαφής 
με το δέρμα με οπές διαμέτρου τουλάχιστον 1,2mm ,κατάλληλο για την περιποίηση εκτεταμένων 

εγκαυμάτων και δοτριών περιοχών μοσχευμάτων, για την βέλτιστη και ταχύτερη επούλωση.  

 

Διαστάσεις                     

10x18cm  

17x25cm          

 

 
 
Σας παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των ως άνω ειδών, στις διαστάσεις που έχει ήδη 
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου σας καθώς και σε 
διαστάσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται σε άλλα αντίστοιχα εξειδικευμένα τμήματα νοσοκομείων. 
Είμαστε στη διάθεσή σας, για όποια περαιτέρω διευκρίνιση ή δείγμα. 
 
 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας. 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. 
 
Με εκτίμηση 
 
Γιώργος Κρασοπουλάκος 
Business Development Manager 
 

 
   +302106821124 
   +306936067548 
    Email: gkrasopoulakos@medella.gr 
 
 
 
 

 
 


