
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟ ΡΟΤΥΙΜΟ ΜΙΑ ΥΡΗΗ 

 

 

Είδος 1. Μπλούζες τειροσργείοσ αποζηειρωμένες, μιας τρήζης  ενιζτσμένες 

(ηεμάτια 5.600) 

1. Να είλαη απόιπηα αδηαπέξαζηεο από θάζε είδνο κηθξννξγαληζκώλ 

2. Να έρνπλ δηπιή αιιειεπηθαιππηόκελε πιάηε κε δηπιό δέζηκν πίζσ 

3. Να έρνπλ ειαζηηθέο εληζρπκέλεο καλζέηεο-βακβαθεξέο  

4. Να είλαη αεξνδηαπεξαηέο θαη ηαπηόρξνλα αδηαπέξαζηεο από θάζε είδνο πγξώλ 

θαη λα κελ έρνπλ πνιιέο ξαθέο. 

5. Να έρνπλ ξπζκηδόκελν θιείζηκν ζηνλ απρέλα 

6. Να είλαη εμαηξεηηθήο αλζεθηηθόηεηαο, παξέρνληαο αίζζεζε πθάζκαηνο κε ρακειή 

δεξκαηηθή ηξηβή θαη ρσξίο ρλνύδη 

7. Να είλαη απνζηεηξσκέλεο  θαη κε ηνμηθέο 

8. Να είλαη δύζθνια αλαθιέμηκεο  

9. Να δηαηίζεληαη αηνκηθά ζπζθεπαζκέλεο 

10. Να δηαζέηνπλ επηπιένλ θάιπςε ζηελ πιάηε θαη εηδηθή ελίζρπζε ζηνπο βξαρίνλεο, ηελ  

θνηιηά θαη ην ζώξαθα. 

11. Η δώλε δεζίκαηνο λα είλαη θνιιεκέλε θαη ην πιηθό ελίζρπζεο λα κελ απειεπζεξώλεη 

δπζάξεζηεο  νζκέο 

12. Να ζπλνδεύνληαη από ρεηξνπεηζέηεο  

13. Να δηαζέηνπλ εμσηεξηθή επέλδπζε από πιαζηηθό ζην ζώξαθα  

14. Να δηαζέηνπλ δέζηκν εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε θνξδόλη ζηε κέζε  

15. Να έρνπλ αληνρή ζε εξγώδε ρεηξνπξγεία (πέξαλ ησλ 3 σξώλ)  

16. Να πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε α. Large β. XLarge γ. XXLarge 

 

ΚΩΔ. ΝΟ/ΜΕΙΟΤ 50042 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ   5.600x0,95=5.320€ πλέον ΦΠΑ 

 

Είδος 2. Μπλούζες επιζκεπηών - τειροσργείοσ ΜΕΘ μη αποζηειρωμένες, μιας 

τρήζης (ηεμάτια 31.000) 

Να είλαη αλζεθηηθέο, απαιέο, πδξόθνβεο, αεξνδηαπέξαζηεο θαη αδηαθαλείο. 

Να δηαζέηνπλ καθξηά καλίθηα κε ιάζηηρν, λα δέλνπλ ζηνλ απρέλα θαη  ζηε κέζε 

 

ΚΩΔ. ΠΑΡ/ΡΙΟΤ 7.3.67 - ΣΙΜΗ 0,15 

ΚΩΔ. ΝΟ/ΜΕΙΟΤ 52147 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ   31.000x0,15=4.650 € πλέον ΦΠΑ 

 

 

Είδος 3. Κοζηούμια τειροσργείοσ μη αποζηειρωμένα, μιας τρήζης (ηεμάτια 3.600) 

 

Καηαζθεπαζκέλα από κε πθαζκέλν πιηθό (non woven) 

Να απνηεινύληαη από ζεη (κπινύδα – παληειόλη) 

Η κπινύδα λα θέξεη V ζην ιαηκό, ηζέπε ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ ζώξαθα θαη θνληά καλίθηα 

Σν παληειόλη λα θέξεη ηζέπε πίζσ θαη λα είλαη κε θνξδόλη γηα ηέιεηα ζπγθξάηεζε ζην ζώκα 

Τδξόθνβα, αδηάβξνρα, αεξνδηαπεξαηά θαη αδηαθαλή 



Να είλαη αλζεθηηθά γηα πνιύσξεο θαη επίκνλεο επεκβάζεηο 

Να είλαη δύζθνια αλαθιέμηκα 

Σν ύθαζκα λα είλαη ρεκηθά θαζαξό, κε ηνμηθό θαη άνζκν 

Να δηαηίζεληαη ζε όια ηα κεγέζε 

 

ΚΩΔ. ΝΟ/ΜΕΙΟΤ 60135 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  3.600x0,80=2.880€ πλέον ΦΠΑ 

 


