
1. ΠΟΓΙΔ ΥΗΜΔΙΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ 
 
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
EN 467, θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ νδεγία 89/686/EEC πνπ αθνξά ζηα 
κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη ρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ παξαγόλησλ (PPE 
Class III), θαζώο θαη ηηο νδεγίεο 457/92 θαη 626/94, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνύ πνπ εθηίζεηαη ζε ρεκεηνθάξκαθα θαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο. 
Να παξέρεη πιήξε θάιπςε θαη λα είλαη αδηαπέξαζηε από ρεκηθνύο θαη 
βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ην πξόηππν EN 374-3. 
Γελ πξέπεη λα ρλνπδηάδεη αιιά λα είλαη αδηάβξνρε, πγξναπσζεηηθή θαη 
αλζεθηηθή.  
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από καιαθό κε πθαζκέλν ύθαζκα, ώζηε λα κελ 
πξνθαιεί εξεζηζκνύο, θαη λα επηθαιύπηεηαη κε επίζηξσκα πνιπαηζπιελίνπ ζε 
όιν ην εύξνο ηεο.  
Να έρεη πνιύ καθξύ κήθνο, λα είλαη ηειείσο θιεηζηή κπξνζηά θαη 
επηθαιπκκέλε ζε όιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο, ώζηε λα παξέρεη πιήξε 
πξνζηαζία. 
Να είλαη  θαηαζθεπαζκέλε από πνηνηηθό πιηθό εζσηεξηθήο επέλδπζεο πνπ λα 
κελ πξνθαιεί ππεξζεξκία θαηά ηε ρξήζε.  
Να έρεη ειαζηηθή καλζέηα ζην ηειείσκα θαη λα  θάλεη άξηζηε εθαξκνγή. 
Δπίζεο λα έρεη ειαζηηθόηεηα ζηνπο αγθώλεο κε εληζρπκέλα καλίθηα δηπιήο 
πιαθνξαθήο θαη λα παξέρεη εύινγε θπζηνινγηθή άλεζε ζηνλ ρξήζηε.  
Να δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία πνπ θέξεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
πξντόληνο. 
 
 
 
  

2. ΜΑΚΑ ΤΦΗΛΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
Να έρεη εηδηθό ελζσκαησκέλν θίιηξν/βαιβίδα ABS γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη 
πηεηηθώλ θπηηαξνζηαηηθώλ παξαγόλησλ.  
Να ζπκκνξθώλεηαη κε ην Δπξσπατθό πξόηππν EN149:2001,FFP3 θαη ηελ 
Δπξσπατθή νδεγία 89/686/EEC Personal Protective Equipment (PPE).  
Να θέξεη εζσηεξηθή επηξξίληα αηξαπκαηηθή επέλδπζε θαη λα παξέρεη θαιή 
εθαξκνγή θαη άλεζε ζηνλ ρξήζηε.  
Να παξνπζηάδεη ρακειή αληίζηαζε ζηνλ αέξα ώζηε λα πξνζθέξεη άλεηε 
αλαπλνή. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο λα κε ρλνπδηάδεη. 
Να δηαζέηεη δηπιό επίπεδν ιάζηηρν ζηήξημεο. 
Να δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
  

 
 
 

  
  



 
3. ΥΗΜΔΙΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 

 
Πξνπαξαζθεπαζηηθό πεδίν ρεκεηνπξνζηαζίαο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 80x40cm, 
πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο κε εύινγε αληνρή ζε κεραληθή θαηαπόλεζε 
ρσξίο λα αθήλεη ηλώδε ππνιείκκαηα. Πξέπεη λα είλαη αδηαπέξαζην από 
θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα ,απνηεινύκελν από 3 ζηξώκαηα: 

 Τν πδαηνπεξαηό πξώην ζηξώκα εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε θαζαξήο θαη 
ζηεγλήο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. 

 Τν δεύηεξν ζηξώκα είλαη πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο θαη ζπγθξάηεζεο 
πγξώλ.  

 Τν ηξίην ζηξώκα δελ επηηξέπεη ηελ εηζρώξεζε πγξώλ ζην ρώξν 

εξγαζίαο. 

Καηά πξνηίκεζε λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη απνζηεηξσκέλo. 
 
 
  

 
4. ΥΗΜΔΙΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ 

 
Γάληηα γηα ηε δηάιπζε θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ, θαηαζθεπαζκέλα από 
ιάηεμ, ληηξίιην λενπξέλην, πνιπνπξεζάλην ή άιιν αδηαπέξαζην ζηα 
θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα πιηθό.  
Να ζπκκνξθώλoληαη κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 89/686/EEC σο εμνπιηζκόο 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (PPE) ζηελ θαηεγνξία III. 
Να είλαη ππναιιεξγηθά, ρσξίο πνύδξα, από καιαθό πιηθό θαηαζθεπήο, θαη λα 
έρνπλ θαιή εθαξκνγή ώζηε λα πξνζθέξνπλ ειεπζεξία θηλήζεσλ.  
Να έρνπλ κήθνο ηέηνην ώζηε λα θαιύπηνπλ πιήξσο ηε καλζέηα ηεο πνδηάο 
παξέρνληαο πνιύ θαιή αίζζεζε θαη κέγηζηε αζθάιεηα ζην ρξήζηε, από 
βηνινγηθνύο θαη θπηηαξνζηαηηθνύο παξάγνληεο. 
 
 
 
  

 
5. ΥΗΜΔΙΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΓΤΑΛΙΑ 

 
Τα εηδηθά γπαιηά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηώλ από πηζαλά ζηαγνλίδηα ησλ 
θπηηαξνζηαηηθώλ ζα πξέπεη λα είλαη από θαηάιιειν ειαθξύ πιηθό κε 
δηαπεξαηό ζηα θπηηαξνζηαηηθά, κε πιατλά πξνζηαηεπηηθά θαη ηθαλό λα δερζεί 
απνιύκαλζε ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε πνηόηεηά ηνπ. 
Πξέπεη λα είλαη άζξαπζηα, αληηαιιεξγηθά, αληηζακβσηηθά κε αληηραξαθηηθή 
πξνζηαζία. 
Πξέπεη λα έρνπλ αθξηβή θαη ηέιεηα εθαξκνγή ζην πξόζσπν θαη λα παξέρνπλ 
έλα άξηζηεο δηαθάλεηαο επξύ νπηηθό πεδίν, ρσξίο λα αιινηώλνπλ ηελ εηθόλα 
θαη ηνλ θσηηζκό. 



 Τα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία ηεο όξαζεο θαη 
επηπιένλ λα κπνξνύλ λα θνξεζνύλ πάλσ από γπαιηά κπσπίαο. 
Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 89/686/EEC σο εμνπιηζκόο 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (PPE). 
  
  
  
  
  

 
6. ΦΟΡΗΣΗ ΑΝΣΛΙΑ ΣΑΘΔΡΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΔΓΥΤΗ ΜΙΑ 

ΥΡΗΔΧ 
 
Αληιία πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε βαξύηεηα, ζηαζεξνύ ξπζκνύ έγρπζεο 5ml/hr, θαη 
ρσξεηηθόηεηαο 240-270ml. 
Να είλαη από δηαθαλέο πιηθό ώζηε λα επηηξέπεη ηνλ νπηηθό έιεγρν ηνπ 
θαξκάθνπ θαη λα παξέρεη επθνιία ζηε κεηαθνξά ζπλνδεπόκελε από εηδηθή 
ζήθε κεηαθνξάο. 
Να είλαη κηθξή ζε όγθν θαη λα θέξεη ελζσκαησκέλν θίιηξν ζσκαηηδίσλ. 
Να δηαζέηεη πξνέθηαζε πνπ δελ ηζαθίδεη. 
Να παξέρεη επθνιία ζηε ρξήζε θαη ηελ πιήξσζε. 
Να είλαη ειεύζεξε latex θαη ζπκβαηή κε όια ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα 
θάξκαθα. 
Να δηαηίζεηαη απνζηεηξσκέλε, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη λα θέξεη πιήξε 
πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο.  
  

 
7. ΒΔΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΗ ΚΑΘΔΣΗΡΑ PORT 

 
 

Να δηαζέηεη πηεξύγηα, ρσξίο latex θαη DEHP, κε γσληώδε ζσιήλσζε. Να 
πεξηκβάλεη αηξαπκαηηθό επίζεκα δέξκαηνο. 
Βειόλα δηαζηάζεσλ 19G x ¾ in, ώζηε λα κεηώλεηαη ν θίλδπλνο αηπρεκαηηθήο 
αθαίξεζεο από ηνλ αζζελή. 
Nα είλαη εύθνιε ζηελ ρξήζε, κε πξόζβαζε ζπζθεπήο ρσξίο βειόλα, ζε 
αηνκηθή ζπζθεπαζία , από απνζηεηξσκέλν πιηθό. 
Να είλαη αζθαιείαο, κε κεραληζκό ιεηηνπξγίαο ελόο ρεξηνύ. 
 
 


