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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
MO  ΣΧΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ     (  CPV:  33184100-4  )  

      Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την άρτια 

διεξαγωγή  του  επικείμενου  Διαγωνισμού  προμήθειας  μοσχευμάτων-πλεγμάτων  με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

      Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης 

την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου :

www.limnoshospital.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 15-01-2016

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 21-01-2016

      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το 

διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από 

τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις 

τους  καθώς  και  να  ζητήσουν  διευκρινίσεις  στο  αναγραφόμενο  e-mail  και  fax της 

υπηρεσίας.

                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α.

                                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΥΠΟΛΙΑ

Συνημμένα: Tεχνικές Προδιαγραφές                                                                         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
 ΠΛΕΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ 
A. Κώνος απορροφήσιμος
B. Απορροφήσιμο πλέγμα από πολυγλακτίνη

 ΠΛΕΓΜΑΤΑ  ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ 
Α. Σετ από κώνο & προσχεδιασμένο πλέγμα

 ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ
 Πλέγμα από πολυπροπυλένιο, πολυδιοξανόνη και αναγεννημένη κυτταρίνη σε 
διαστάσεις:

α. 10χ15cm (οβάλ)
β. 25χ35cm (οβάλ)

http://www.limnoshospital.gr/


ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ
Πλέγμα  τρισδιάστατο από  πολυεστέρα και  απορροφήσιμο  αντισυμφυτικό  φιλμ  με 
βάρος  μεγαλύτερο  από  50  gr/m2  με  επιπρόσθετη  λουρίδα  πλέγματος,  που  να 
λειτουργεί σαν ζώνη καθήλωσης  σε διαστάσεις:

a. 10χ15cm
b. 15χ20cm
c. 20χ30cm

ΠΛΕΓΜΑΤΑ  ΜΗ  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ 
Α. ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ
1.  Σετ  από  κώνο  και  προσχεδιασμένο  πλέγμα  από  πολυπροπυλένιο  με  βάρος 
μικρότερο από 50 gr/m2 με σχισμή-οπή για τον σπερματικό τόνο σε διάσταση του 
πλέγματος 6χ14cm και του κώνου μεγαλύτερου από 4cm στις παρακάτω διαστάσεις:

a. Small
b. Medium
c. Large
d. X Large

2. Προσχεδιασμένο αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με 
δακτύλιο  με  μνήμη  επαναφοράς  με  ειδική  εσοχή  για  την  σταθεροποίηση  και 
τοποθέτηση  του  πλέγματος  γύρω  από  τον  σπερματικό  τόνο  κατάλληλο  για 
προπεριτοναϊκή τεχνική (Pelissier) σε διαστάσεις:

a. 8χ14cm
b. 10χ16cm

3. Kώνος από πολυπροπυλένιο με βάρος μεγαλύτερο από 50 gr/m2 και διάσταση του 
κώνου: 

a. μικρότερος από 4cm
b. μεγαλύτερος από 4cm

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ
Πλέγμα διπλής όψης από ePTFE και πολυπροπυλένιο σε διαστάσεις:

a. 11χ16cm
b. 15χ25cm
c. 14x18 cm
d. 11x14 cm
e. 20x25 cm
f. 25x35 cm

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΗΛΩΝ ΣΕ ΣΤΟΜΙΕΣ
Αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα από ePTFE και πολυπροπυλένιο με ειδική τσέπη για τη 
διευκόλυνση  της  τοποθέτησης  και  της  καθήλωσης  με  συρραπτικό  εργαλείο  του 
πλέγματος,  με ειδικό δακτύλιο επαναφοράς. Επίσης να έχει προσχηματισμένη οπή 
για τοποθέτηση στη στομία και ένα κολάρο από ePTFE περιμετρικά της οπής για 
προστασία από ανάπτυξη ιστών σε διαστάσεις:

i. 12χ15cm με άνοιγμα 30mm 
ii. 15χ20cm με άνοιγμα 40mm

ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α. Σε υγρή μορφή
Β. Σε μορφή γέλης



ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
Α. Με λαβή σε σχήμα πιστολιού και απορροφήσιμα κλιπ σε σχήμα βίδας με:

i. 15 κλιπ
ii. 30 κλιπ

Β. Με λαβή σε σχήμα πιστολιού και μη απορροφήσιμα κλιπ σε σχήμα βίδας  με:
i. 15 κλιπ
ii. 30 κλιπ


