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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   165.215,59 €  
Φ.Π.Α. (6%, 13%, 24%): 27.619,30 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :   192.834,89 €  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

• Όλα τα προϊόντα θα έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό  Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). 

• Όλα θα έχουν λάβει τιμή όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών  φαρμάκων. 

• Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε          δραστικές 

ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η  

διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας 

αναγράφονται στη συσκευασία. 

• Ο χρόνος ζωής είναι όχι λιγότερος από 12 μήνες κατά την παράδοση. 

• Οι συσκευασίες είναι ενδεικτικές. 

• Οι ταινίες μέτρησης ζαχάρου θα πρέπει να αντιστοιχούν στον μετρητή που θα προσφερθεί στον 

διαγωνισμό. Υποχρεωτικά αυτός που θα προσφέρει μετρητή θα δώσει προσφορά και για τις 

αντίστοιχες ταινίες. Προσφορές μόνο για το ένα από τα δύο είδη δε θα γίνονται δεκτές. 

• Ταινίες μέτρησης τριγλυκεριδίων, συσκευασία 25 τμχ , συσκευής Accutrend. 

• Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης  , συσκευασία 25 τμχ, συσκευής Accutrend. 

 

Συγκεκριμένα για τα παρακάτω είδη: 

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟ 

• Διαφανοσκόπιο μονό, επιτοίχιο. 

• Διαφανοσκόπιο μονό ηλεκτροστατικής βαφής (λευκό). 
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• Διαστάσεων (0,41 x 0,10 x 0,45) m περίπου. 

• Eγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

• Να διαθέτει CE mark. 

• Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO9001. 

 

ΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ) 

 

• Να παρέχει μέτρηση σε χρόνο το πολύ 5 sec. 

• Να παρέχει μέτρηση χωρίς επαφή.  

• Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις μνήμης αποθήκευσης.  

• Να απενεργοποιείται αυτόματα. 

• Να διαθέτει οθόνη LCD. 

• Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς. 

• Να διαθέτει CE mark. 

• Η κατασκευάστρια ή και προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Η 

Προμηθεύτρια επιπλέον με ISO 13485. 

• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του  κατασκευαστή και 

του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά   ποιότητας και ασφάλειας του  

προϊόντος.  

• Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

• Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς 

επίσης να κατατεθεί κατά την παράδοση εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο στα ελληνικά. 

 

ΟΞΥΜΕΤΡΟ (ΟΘΟΝΗ LED,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) 

 

• Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο.  

• Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση. 

• Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις: 

Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και  κρούσεις. 

Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερμοκρασία 0 - 45 °C. 

• Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης.  

• Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του SpO2, του αριθμού των σφίξεων/λεπτό (BPM) 

και ενδείξεις της έντασης του παλμού και της ποιότητας του σήματος.  

• Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution) 1% SpO2 και 1 BPM.  

• Να έχει εύρος μετρήσεως SpO2: 1 – 100% και BPM: 30 – 240/min.  

•  Να έχει ακρίβεια μετρήσεων SpO2 και BPM:  2% ή ± 2 μονάδες. 

• Να διαθέτει συναγερμούς με προκαθορισμένα όρια, για SpO2 και BPM με οπτική και ακουστική 

ένδειξη.  

• Να δύναται να φέρει αισθητήρες (sensors) όλων των ειδών και να συνοδεύεται από έναν (1) 

αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων. 

• Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες να περιλαμβάνονται κατά την παράδοση, με 

αυτονομία συνεχούς λειτουργίας είκοσι (20) ωρών και να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ενεργειακής 

στάθμης των μπαταριών. 



 

• Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς 

επίσης να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο στα ελληνικά και τεχνικό 

εγχειρίδιο. Κατά την παράδοση να κατατεθούν και τα δύο μεταφρασμένα στα ελληνικά.  

• Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και επάρκεια εξαρτημάτων, 

ανταλλακτικών και  αναλώσιμων για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 

• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.  

• Η κατασκευάστρια ή και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

ISO 13485. 

• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του 

προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος. 

• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.  

 

Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο 

 

• Μεταλλικό πιεσόμετρο μπράτσου με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο κατασκευασμένο με υψηλής 

ποιότητας υλικά για μέγιστη αντοχή και αξιοπιστία. 

• Κλίμακα 0-300 mm Hg. 

• Απελευθέρωση αέρα σε κλειστή βρύση έως 4 mm Hg / λεπτό. 

• Χειροκίνητη ρύθμιση του αποπληθωρισμού μέχρι 2/3 mm Hg. Από 260 mm Hg έως 15 mm Hg 

μέγιστο χρόνο αποπληθωρισμού 10 sec. Η κλίμακα βαθμονομείται κάθε 2 mm Hg. 

• Floating zero (ο δείκτης δεν έχει σημείο ακινητοποίησης, αλλά ταλαντεύεται ελεύθερα), 

μανικέτι velcro από νάυλον, λάμπα από λατέξ με βαλβίδα χρωμίου. 

• Επιχρωμιωμένη βρύση αέρα με ρύθμιση απελευθέρωσης αέρα με κοχλιωτή βαλβίδα. 

• Παρέχεται με μαλακή θήκη προσομοίωσης δέρματος με φερμουάρ σε κουτί από χαρτόνι. 

• Mε ενσωματωμένα στηθοσκόπιο. 

• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.  

• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark  

 

 Μετρητής σακχάρου με 12 ταινίες μέτρησης  

 

• Μετρητής σακχάρου αίματος. 

• Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος αίματος πρέπει να είναι μικρότερος από 2 μlit. 

• Ο χρόνος επεξεργασίας του δείγματος και εμφάνισης του αποτελέσματος της μέτρησης, πρέπει 

να είναι μικρότερος από 10 sec - 12 sec. 

• Το εύρος των μετρήσεων πρέπει να είναι 20 – 600 mg/dL ή μεγαλύτερο. 

• Τα αντιδραστήρια (οι ταινίες) πρέπει να επιτρέπουν μετρήσεις με όλους τους τύπους αίματος 

(τριχοειδές, φλεβικό, αρτηριακό και νεογνικό). 

• Η ημερομηνία λήξεως των ταινιών θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία 

ακόμα και μετά το άνοιγμά της. 

• Ο μετρητής δεν πρέπει να επιτρέπει τη διενέργεια μέτρησης σακχάρου στο αίμα με ληγμένες 

ταινίες μέτρησης προς αποφυγή εσφαλμένων αποτελεσμάτων. 

• Το σύστημα μέτρησης πρέπει να ανιχνεύει αυτόματα την επάρκεια δείγματος του αίματος και 

να επιβεβαιώνει αυτήν τόσο με μήνυμα επί της οθόνης, όσο και με ηχητικό σήμα. 



 

• Το σύστημα μέτρησης πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα συμπλήρωσης δείγματος αίματος 

(re-dosing) προς αποφυγή άσκοπης σπατάλης αναλώσιμων ταινιών. 

• Το εύρος αιματοκρίτη στο οποίο ο μετρητής πρέπει να μπορεί να δώσει αξιόπιστα 

αποτελέσματα να είναι 20 – 70%. 

• Το σύστημα μέτρησης να συνοδεύεται από σκαρφιστήρες μιας χρήσεως, διαμετρήματος αιχμής 

23 G ή καλύτερου, με αυτόματο μηχανισμό εκτίναξης – επιστροφής της αιχμής, που κρατούν 

την αιχμή ασφαλισμένη στο εσωτερικό τους ακόμα και μετά τη χρήση τους, για ασφάλεια & 

υγιεινή. 

• Να συνοδεύεται από ταινίες μέτρησης σε συσκευασία των δώδεκα  (12 ) τεμαχίων ή και  

περισσοτέρων. 

• Τα μέρη που αποτελούν το σύστημα μέτρησης να φέρουν πιστοποίηση CE mark. 

• Η κατασκευάστρια ή και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

ISO 13485 όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του 

προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος. 

• Να διαθέτει ISO 15197, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

Ταινίες μέτρησης σακχάρου συσκευασία 50 τμχ 

Να είναι συμβατές με τους υπό προμήθεια «Μετρητής σακχάρου με 12 ταινίες μέτρησης».  

• να φέρουν πιστοποίηση CE mark. 

• Η κατασκευάστρια ή και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

ISO 13485. 

• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του 

προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος. 

• Να είναι πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής.  

 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 42 PSI) 

• Νεφελοποιητής, φορητός. 

• Μέγιστη πίεση: 42 Psi (2,89 bar. 

• Χαμηλό επίπεδο θορύβου: 53 dBA. 

• Να παρέχει νεφελοποίηση σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. 

• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,5 μέτρο. 

• Συνθήκες λειτουργίας: 10 – 40 °C / 50 – 104 °F/ 10 – 95 % μέγιστη σχετική υγρασία. 

• χωρητικότητα νεφελοποίησης: 2 ml ελάχιστη/ 13 ml μέγιστη. 

• Να είναι κατάλληλος για ρινικές πλύσεις. 

• Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς. 

• Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων, παίδων, επιστόμιο και υποδοχή για τη μύτη. 

• Δύναται να νεφελοποιεί όλα τα φάρμακα. 

• Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 2 Kg. 

• Η ταχύτητα νεφελοποίησης να είναι τουλάχιστον 0.4 ml/min. 

• Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220 V/50 Hz. 



 

• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark. 

• Το υλικό να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης. 

• Η κατασκευάστρια ή και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

ISO 13485.  

• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του 

προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος. 

• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

• Υψηλή θεραπευτική αποτελεσματικότητα. 

• Οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AFIB (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ PAF) ΚΑΙ ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ 

 

• Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο. 

• Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και λειτουργία του, στέρεα 

και με ασφάλεια. 

• Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του αριθμού των σφίξεων/λεπτό (BPM), της 

διαστολικής και συστολικής πίεσης του αίματος.  

• Να έχει εύρος μετρήσεως: BPM: 40 – 200/min. NIBP: 30 – 250 mmHg.  

• Να έχει ακρίβεια μετρήσεων:  BPM: ± 5 μονάδες τουλάχιστον.  NIBP: ± 3 μονάδες 

τουλάχιστον. 

• Τεχνολογία AFIB για ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής με την ένδειξη του σύμβολου AFIB στην  

οθόνη. Σε περίπτωση ένδειξης κολπικής μαρμαρυγής θα εμφανιστεί το εικονίδιο AFIB στην 

οθόνη. 

• Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη.  

• Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 20 μετρήσεων.  

• Να είναι δυνατή η ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.  

• Να συνοδεύεται από δύο (2) περιχειρίδες ενηλίκων αν προβλέπεται από την συσκευασία (22-

32 και 32-42 cm περίπου). Διαφορετικά από μία 22-42 εκ. κατάλληλη για κανονικά αλλά και για 

πιο εύσωμα άτομα. 

• Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες, οι οποίες και θα περιλαμβάνονται. 

• Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς 

επίσης να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο στην Ελληνική. 

• Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία.  

• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.  

• Η κατασκευάστρια ή και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

ISO 13485.  

• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του 

προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.  

• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 16lt ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ 

Φιάλη οξυγόνου, φορητή 



 

• Η φιάλη να είναι καινούργια και αμεταχείριστη, κατασκευασμένη από 

χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα (34 Cr Mo 4), και βαμμένη λευκή. 

• Να έχει χωρητικότητα σε νερό 3 lit. 

• Να έχει πίεση λειτουργίας 200 bar και πίεση δοκιμής 300 bar. 

• Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο EN 1964-1. 

• ή ΕΝ ISO 9809-1, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

• Να έχει πάτο τύπου concave με εξωτερικό δακτυλίδι ή επίπεδο. 

• Να έχει ελάχιστο πάχος τοιχώματος 2,65 mm. 

• Να φέρει χαραγμένες στο λαιμό της, τις ακόλουθες ενδείξεις: Serial. 

• No., είδος αερίου (οξυγόνο), πίεση λειτουργίας σε bar, πίεση δοκιμής σε bar, χωρητικότητα 

σε lit, σήμα κατασκευαστή, μήνα & έτος κατασκευής, βάρος κενής φιάλης σε Kg χωρίς 

κλείστρο και καπάκι, σφραγίδα του κοινοποιημένου οργανισμού ελέγχου και το τεχνικό 

πρότυπο κατασκευής. 

• Να φέρει δακτυλίδι λαιμού και κλειστό καπάκι τύπου S. 

• Να φέρει κλείστρο γαλλικού τύπου με στόμιο πλήρωσης (θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 

22,91 mm και βήματος 1,814 mm). 

• Να φέρει CE mark το οποίο να αναγράφεται επάνω στο σώμα του Κλείστρου. 

• Να φέρει ροόμετρο. 

• Να βεβαιωθεί η δυνατότητα υποστήριξης με service και ανταλλακτικά για πέντε (5) χρόνια 

• Η κατασκευάστρια ή και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

ISO 13485, όπως ισχύουν σήμερα.  

• Να κατατεθεί δήλωση του οίκου κατασκευής των φιαλών με την οδηγία 2010/35/EC περί 

φορητού εξοπλισμού υπό πίεση. 

• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και 

του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του 

προϊόντος. 

• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

ΤΕΣΤ Κ' ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ , συσκευασία 10 τεστ 

• Αποτελέσματα σε λίγα λεπτά. 

• Μικρό δείγμα αίματος της τάξης των ml. 

• Φορητό με προστατευτική θήκη. 

• Εύκολο στη χρήση. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης. 

• Πιστοποιημένη εργαστηριακή ακρίβεια, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 15197, όπως 

αυτό ισχύει σήμερα. 

• Η κατασκευάστρια ή και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

ISO 13485, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

• Η συσκευασία να περιέχει 1 μετρητή τουλάχιστον 10 αντιδραστήρια. Η διάρκεια ζωής εντός 

ψυγείου να είναι τουλάχιστον 18 μήνες. 

 

Τσάντα πρώτων βοηθειών (αμαξιών) 



 

Τα φαρμακεία οχημάτων θα είναι από μαλακά υλικά, υφασμάτινα, επιθυμητό κλείσιμο με 

φερμουάρ με διαστάσεις ικανές να χωρούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. ιατρικά υλικά, για την 

αντιμετώπιση και πρόληψη ατυχημάτων στα οχήματα του Δήμου. 

 

Ψαλίδι  διασωστικό ατραυματικό ρουχισμού & γαζών, 14,5cm, ευθύ 

 

• Να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. 

• Να είναι ανθεκτικά στην αποστείρωση και την πολλαπλή χρήση. 

• Να φέρουν χαραγμένα στο σώμα τους το σήμα του εργοστασίου κατασκευής, τον κωδικό 

αριθμό του εργοστασίου (part number) καθώς και το CE mark. 

• Να είναι εγγυημένα για το ατραυματικό φινίρισμα, τη σωστή ευθυγράμμιση των σκελών τους, 

την άριστη λειτουργία των αρθρώσεών τους, ώστε να εξασφαλίζεται μαλακό άνοιγμα, σταθερό 

και ισχυρό κλείσιμο σε λαβίδες και βελονοκάτοχα. 

• Να είναι ματ. 

• Να διαθέτει CE mark. 

• Η κατασκευάστρια ή και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

13485 όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του  

προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος. 

• Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 33140000-3 BTL -08 χαρτι καρδιογραφου 58 mm 

2 33140000-3 Gel υπερήχων, συσκευσία 5 lt 

3   Nitrodyl Tab 5mg 

4 33690000-3 Stick ούρων, συσκευασία 100 τμχ 

5 33140000-3 Αεραγωγούς  Ενηλίκων 

6 33690000-3 Αιμοστατικός  5Χ8 εκατ. 

7 33140000-3 Αισθητηριακή βούρτσα μεθόδου Wilbarger 

8 33690000-3 
Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella asiatica 10mg/ g σε σωληνάριο των  
50gr 

9 33690000-3 Αλοιφή εξωτερικής χρήσης μουπιροσίνης 20mg/g, σωληνάριο 15 g 

10 33140000-3 Αμμωνία σε stick 15ml 

11 33690000-3 
Αναλγητικά- αντιπυρετικά δισκία ιβουπροφαίνης 600mg/tab, συσκευασία των 20 
τμχ 

12 33690000-3 
Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη  500 mg/δισκίο σε συσκ. 10 
δισκίων   

13 33690000-3 
Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/ δισκίο σε συσκευασία των 
8 δισκίων   

14 33690000-3 Αναλγητικά δισκία με μεφαιναμικό οξύ 500mg/δισκίο, συσκευασία των 15 τμχ 

15 33690000-3 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη   500 mg/δισκίο συσκ. 20 δισκίων   

16 33690000-3 
Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο και καφεΐνη 65mg/δισκίο σε 
συσκευασία των 16 δισκίων   

17 33690000-3 Αναλγητικό- αντιπυρετικό σιρόπι ιβουπροφαίνης, 100mg/5ml, συσκευασία 150ml 

18 33690000-3 
Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 
τεμαχίων  

19 33690000-3 
Αντιαλεργικά ή βρογχοδιασταλτικά, αντισταμινικά  δισκία 5mg/δισκίο 
συσκευασία  30τμχ. 

20 33690000-3 
Αντιβιοτικό σπρέι για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και 
καταλάση ήπατος αλόγου 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g  

21 33690000-3 
Αντιβιωτική αλοιφή εξωτερικής χρήσης με φουσιδικό οξύ 20mg/g και 
βηταμεθαζόνη 1 mg/g, σωληνάριο 15g 

22 33690000-3  Αντιβιωτική αλοιφή εξωτερικής χρήσης με φουσιδικό οξύ 20mg/g, σωληνάριο 15g 

23 33690000-3 Αντιδιαρροικό με λοπεραμίδη των 2mg/ κάψουλα σε συσκευασία των 6 τεμαχίων    

24 33690000-3 Αντι-ιική κρέμα εξωτερικής χρήσης με ασικλοβίρη 50mg/g  σωληνάριο 5g 

25 33690000-3 Αντιισταμινική γέλη με διμεθινδενη 1mg/g σε σωληνάριο των 30γρ  

26 33690000-3 
Αντιμυκητιακή κρέμα εξωτερικής χρήσης με οξική φλουπρεδνιδίνη 1mg/g και 
μικοναζόλη 20 mg/g, σωληνάριο 20g 

27 33690000-3 

Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργιλίου 200mg/ταμπλέτα , υδροξείδιο 
μαγνησίου 200mg/ταμπλέτα,  διμεθικόνη 25mg/ ταμπλέτα σε συσκευασία των 50 
ταμπλετών συσκευασία των 50τμχ. 

28 33690000-3 
Αντισηπτική κρέμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη, 50mg/g, σωληνάριο 
30 gr 

29 33690000-3 
Αντισηπτικό διάλυμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε 
φιάλη 240ml 

30 33690000-3 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΠΛΥΣΙΜΟ  475ml 



 

31 33690000-3 
Αντιφλεγμονώδης δερματική αλοιφή με δικλοφενάκη 10mg/g σε σωληνάριο των 
100gr  

32 33140000-3 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ  10χ30εκ, συσκευασία 50τμχ 

33 33140000-3 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ  15χ10εκ, συσκευασία 50 τεμ 

34 33140000-3 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , medium 

35 33140000-3 Αυτοκόλλητα επιθέματα  19χ72mm, κουτί 100τμχ 

36 33140000-3 Αυτοκόλλητα επιθέματα για τραύματα κουτί σε διάφορα μεγέθη κουτι 40 τεμ. 

37 33140000-3 Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για συσκευή TENS 50χ50mm, σετ 4 τμχ. 

38 33140000-3 Αυτοκόλλητα ράμματα,6mmX100mm  

39 33140000-3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ  5m x 8cm, ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ 

40 33140000-3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 5χ5 (από πορώδες πλαστικό) 

41 33140000-3 Βαμβάκι 100% υδροφιλο (συσκ.100γρ) 

42 33140000-3 Βαμβάκι αιμοστατικό σε φιάλη (σε μπουκάλι των 2,5gr) 

43 33140000-3 ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ 23G, κουτί 100 τμχ 

44 33140000-3 Βελόνες αποστειρ. 18G x 1+1/2", κουτί 100τμχ 

45 33140000-3 Βελόνες αποστειρ. 21G x 1+1/2", κουτί 100τμχ 

46 33140000-3 Βελόνες αποστειρ. 27G x 1/2", κουτί 100τμχ 

47 33140000-3 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 23 G 1'',  κουτί 100τμχ 

48 33690000-3 
Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα σαλβουταμολης για εισπνοή 100UG/ δόση 
εισπνοής, συσκευή 200 δόσεις 17g 

49 33690000-3 
βρογχοδιασταλτικό δίαλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή, ιπρατρόπιο 0,5mg/2.5ml 
και σαλβουταμόλη 2.5mg/2.5ml, συσκευασία 10 φιαλιδίων 

50 33140000-3 Γάζες 15 x 30 cm συσκευασία 100 τμχ 

51 33140000-3 Γάζες αποστειρωμένες 15x15cm                 (κουτι 12τεμ.)  

52 33140000-3 Γάζες αποστειρωμένες 17x30cm                 (κουτί 5τεμ.) 

53 33140000-3 Γάζες αποστειρωμένες 36x40cm                (κουτί 10τεμ) 

54 33140000-3 Γάζες εγκαύματος αποστειρωμένες 10CMX10CM  

55 33140000-3 Γαλάκτωμα μασάζ επαγγελματικών προδιαγραφών, μπουκάλι 5lt 

56 33140000-3 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 6 

57 33140000-3 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 7 

58 33140000-3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (απλά πουδρα ) No L, συσκευασία 100 τμχ 

59 33140000-3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (απλά πουδρα ) No S, συσκευασία 100 τμχ 

60 33140000-3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (απλά πουδρα ) No Μ, συσκευασία 100 τμχ 

61 33140000-3 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ, ΣΥΣΚ. 100 Τεμ. 

62 33140000-3 
Διάλυμα δεξτρώζης - Ηλεκτρολυτών από το στόμα σε σκόνη , συσκευασία των 15 
τμχ 

63 33140000-3 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟ 

64 33140000-3 Δισκία δεσλοραταδίνης 5mg/tab, συσκευασίας 30 τμχ 

65 33140000-3 Δισκία δικλοφενάκης των 50mg/tab, σε συσκευασία των 20 τμχ  

66 33140000-3 
ΔΙΣΚΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ (ΜΕΘΥΛ-ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ 16mg)συνταγή, συσκευασια 14 
δισκίων 

67 33140000-3 ΔΙΣΚΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ (ΜΕΘΥΛ-ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ 4mg) , συσκευασία 50 δισκίων 

68 33140000-3 Δισκία λανσοπραζόλης 15mgr σε συσκευασία των 14 

69 33140000-3 Δισκία σετιριζίνης των 10mg/tab, σε συσκευασία των 20 τμχ 

70 33140000-3 Δισκία υδροξυζίνης των  25mg/tab, συσκευασία των 25 τμχ 

71 33140000-3 Δισκία υπογλώσσια δινιτρικού ισοσορβίτη 5mg/tab, συσκευασία 40 δισκίων 



 

72 33140000-3 ΔΟΧΕΙΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ 0,5lt 

73 33140000-3 ΕΛΑΣΤ. ΙΜΑΝΤΑΣ ΗΛΕΚ/ΔΙΩΝ με VELCRO, 5 Χ 1,20 cm  

74 33140000-3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5 εκ x 4,5 m 

75 33140000-3 Ελαστικός επίδεσμος 20 εκ Χ 2,5  m 

76 33140000-3 Ελαστικός ιμάντας ηλεκ/διων με VELCRO 5Χ40εκ 

77 33140000-3 Ελαστικός ιμάντας ηλεκ/διων με VELCRO 5Χ60εκ 

78 33140000-3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ (εκγύμνασης) 

79 33140000-3 Ελαστικός ιμάντας σκληρός (εκγύμνασης) 

80 33140000-3 
Εναιώρημα Βουδεσονίδης για εισπνοή με εκνεφωτή συγκέντρωσης 0,5mg/ml 
συσκευασία 40 φιαλιδίων 

81 33140000-3 Ενέσιμη Κορτιζόνη 125mg/2ml (ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ) 

82 33140000-3 Ενέσιμη Κορτιζόνη 250mg/2ml  

83 33140000-3 Ενέσιμο διάλυμα για ενδομυική χορήγηση (αντιτετανικός ορός) 

84 33140000-3 Εξεταστικά Γάντια μιας χρήσης   Νο L  (νιτριλίου), συσκευασία 100 τμχ 

85 33140000-3 Εξεταστικά Γάντια μιας χρήσης   Νο S    (νιτριλίου), συσκευασία 100 τμχ 

86 33140000-3 Εξεταστικά Γάντια μιας χρήσης   Νο Μ  (νιτριλίου), συσκευασία 100 τμχ 

87 33140000-3 Επίδεσμοι  ελαστικοί15cmΧ4,5m 

88 33140000-3 
Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30mg/cm2, σε 
συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10CMX10CM  

89 33140000-3 Επίδεσμος τριγωνικός 90cmX90cmX127cm 

90 33140000-3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟΥ-ΨΥΧΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10ΕΚ*15ΕΚ) 

91 33140000-3 Επιθέματα γάζας αποστειρωμενες (Κουτιά 10τμχ) 

92 33140000-3 ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΘΗΚΗ Διαστάσεις: 43cm x 26cm x 0,8cm 

93 33140000-3 θερμόμετρο μετώπου (υπερύθρων) 

94 33140000-3 
Θερμόμετρο ψηφιακό λεπτού με ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης και 
λειτουργία μνήμης 

95 33140000-3 ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ  ΑΠΌ ΔΙΠΛΟ ΧΑΡΤΙ 50mΧ50εκ ΓΙΑ ΕΞΕΤ. ΚΡΕΒΑΤΙ 

96 33140000-3 ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ  ΑΠΌ ΔΙΠΛΟ ΧΑΡΤΙ 50mΧ70εκ ΓΙΑ ΕΞΕΤ. ΚΡΕΒΑΤΙ 

97 33140000-3 Καψάκια ομεπραζόλης, 20mg/cap, συσκευασία 14 καψακίων 

98 33140000-3 Κάψουλες μαλακές νιφεδιπίνης, 5mg/cap, συσκ 50 τμχ 

99 33140000-3 Κολάρο Αυχένα μαλακό από αφρώδες υλικό με 100% βαμβακερή επένδυση 

100 33140000-3 Κολλύριο διάλυμα τομπραμυκίνης συγκέντρωσης 0,3%, σε συσκευασία των 5ml 

101 33140000-3 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

102 33140000-3 Κουτί φαρμακείου επιτοιχο, 32cm x 21 cm x 9cm  

103 33140000-3 Κουτιά απόρριψης Υγειονομικού Υλικού 87lt 

104 33140000-3 Κρυοθεραπευτικό Αναλγητικό Τζέλ 

105 33140000-3 ΛΑΔΙ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ, μπουκάλι 1 lt 

106 33140000-3 Λευκοπλαστ ρολο 5mx2,5cm, υποαλεργικό 

107 33140000-3 Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο 

108 33140000-3 ΜΑΝΤHΛΑΚΙΑ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 70%, συσκευασία 100τμχ 

109 33140000-3 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ, συσκ 50τμχ 

110 33140000-3 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ 

111 33140000-3 Μάσκα CPR για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 

112 33140000-3 Μάσκες μιας χρήσης, συσκευασία 50 τμχ 

113 33140000-3 ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

114 33140000-3 μετρητής σακχάρου με 12 ταινίες μέτρησης (ISO 15197:2005) 



 

115 33140000-3 Μπαλάκια ενδυνάμωσης άνω άκρων μαλακά 

116 33140000-3 Μπαλάκια ενδυνάμωσης άνω άκρων σκληρά 

117 33140000-3 ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, σετ 3 τμχ 

118 33140000-3 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 42 PSI) 

119 33140000-3 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ 

120 33140000-3 Νυστέρι με λαβή Νο 10 

121 33140000-3 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11 

122 33140000-3 Νυστέρι με λαβή Νο 15 

123 33690000-3 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ  (αλκοολ.λοσιόν 95 βαθμών) 410ml 

124 33140000-3 Οινόπνευμα  καθαρό 95 βαθμών, μπουκάλι 350ml 

125 33140000-3 
Οξυζενέ διάλυμα για χρήση εξωτερική υπερξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη 
των 200ml 

126 33140000-3 ΟΞΥΜΕΤΡΟ (ΟΘΟΝΗ LED,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) 

127 33690000-3 
Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε μπουκάλι των 100ml 
διαλύματος 

128 33690000-3 
Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε μπουκάλι των 250ml 
διαλύματος 

129 33690000-3 
Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε μπουκάλι των 500ml 
διαλύματος 

130 33140000-3 ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ 10χ27εκ. 

131 33140000-3 ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΕΎΚΑΜΠΤΕΣ 20Χ30εκ. 

132 33140000-3 ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗ στερεή, συσκευασία 5 kg 

133 33140000-3 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛ. 23 G , συσκευασία 100 τμχ 

134 33140000-3 
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AFIB 
(ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ PAF) ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ 

135 33140000-3 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EXTRA FIRM-HARD 

136 33140000-3 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ HARD 

137 33140000-3 Πλαστελίνη Εργοθεραπείας MEDIUM 

138 33140000-3 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SOFT 

139 33140000-3 Πλαστικές ποδιές μιας χρήσης, συσκευασία 100 τμχ 

140 33140000-3 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ, συσκευασία 100 τμχ 

141 33140000-3 ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

142 33140000-3 Σερβιέτες, συσκευασία των 20 τμχ 

143 33140000-3 Σετ αφαίρεσης κεντριού 

144 33690000-3 
Σιρόπι με δραστική ουσία την παρακεταμόλη  150 ml         (αναλγητικό-
αντιπυρετικό για παιδιά) 

145 33690000-3 
Σιρόπι υδροξυζίνης συγκέντρωσης 10mg/5ml με δοσιμετρική σύριγγα, σε 
συσκευασία των 150ml 

146 33140000-3 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ) συσκευασία 50 τμχ 

147 33690000-3 Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 10mg/δισκίο  σε συσκευασία των 40 δισκίων  

148 33140000-3 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ TEST PAP, συσκευασία 100 τμχ 

149 33140000-3 σπρέι εγκαυμάτων 

150 33140000-3 Σπρέι συνθετικού πάγου για μικρές τραυματικές κακώσεις των 400ml 

151 33140000-3 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤ. Συσκευασία 100 τμχ 

152 33140000-3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml, συσκευασία 100 τμχ 

153 33140000-3 Σύριγγες 10ml αποστειρωμένες μιας χρήσης χωρίς βελόνα, συσκευασία 100 τεμ 



 

 

 

Μόσχου Αικατερίνη 

ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, Phd 

154 33140000-3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ml, συσκευασία 100 τμχ 

155 33140000-3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml, συσκευασία 50 τμχ 

156 33140000-3 
Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία 
των 100 τμχ 

157 33140000-3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ, συσκευασία 100 τμχ 

158 33140000-3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ 

159 33140000-3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ. 

160 33140000-3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 110mm X 140mm 

161 33140000-3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 6χ8 εκ. 

162 33140000-3 ταινίες μέτρησης σακχάρου συσκευασία 50 τμχ 

163 33140000-3 Ταινίες μέτρησης τριγλυκεριδίων, συσκευασία 25 τμχ 

164 33140000-3 Ταινίες μέτρησης χοληστερίνης  , συσκευασία 25 τμχ 

165 33140000-3 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 0,30Χ0,72, συσκευασία 40 
τμχ 

166 33140000-3 ΤΕΣΤ Κ' ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ , συσκευασία 10 τεστ 

167 33690000-3 
Τοπικά κορτικοστεροειδές, Aλοιφή εξωτερικής χρήσης (OINTMENT) Συγκέντρωση 
:1MG/G Συσκευασία :1 TUBE * 30 G 

168 33140000-3 Τσάντα πρώτων βοηθειών  

169 33690000-3 Υγρό Κρεμοσάπουνο με αντισηπτικό  με αντλία1000ml  

170 33140000-3 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Bonner 60x60εκ, συσκευασία 30 τμχ 

171 33140000-3 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5lt ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ 

172 33690000-3 Φύσιγγες  επινεφρίνης των 1mg/lt 

173 33690000-3 
Φυσιολογικός ορός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml των 10ml διαλύματος (αμπούλα), 
συσκευασία των 50 τμχ 

174 33140000-3 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  EDAN SE-3 ECG 50mm 

175 33140000-3 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ, 5 kg 

176 33140000-3 Ψαλίδι  διασωστικό ατραυματικό ρουχισμού & γαζών, 14,5cm, ευθύ 


