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Πάτρα 13-7-2021
Αρικμ. Πρωτ.: 10358

ΑΔΑ: 6Ο2469076-ΤΦΤ
ΑΔΑΜ: 21PROC008909632
17 η ΠΡΟΚΛΗΗ
κατάθεςησ προςφοράσ και ςφναψησ ετήςιασ ςφμβαςησ για την προμήθεια του είδουσ
«Γάντια»
ΠΡΟ
Ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ

Ζχοντασ υπόψη:
α) Σισ διατάξεισ :
1. Σου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8-8-16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει
2. Tου Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Φ.Ε.Κ.
81/Α/2005, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
3. Σθν αρικ. Γ4β/Γ.Π.οικ 2397/17-01-2020 (ΦΕΚ 30/17-01-2020/τ.Τ.Ο.Δ.Δ.) απόφαςθ
διοριςμοφ Διοικθτι του Νοςοκομείου μασ
4. Σθν υπ’ αρικμ. 26/709/25-1-2021 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου για τθν
ςυγκρότθςθ επιτροπϊν ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν –πινάκων ειδϊν, για τουσ
διαγωνιςμοφσ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021.
5. Σισ αρικ.πρωτ. 27/710/19-1-2021 (ορκι επανάλθψθ) απόφαςθ Διοικθτι του
Νοςοκομείου για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν διενζργειασ-αξιολόγθςθσ, για τουσ
διαγωνιςμοφσ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021
6. Σο αρικ.πρωτ.6918/19-5-2021 ζγγραφο με τισ κατατεκείςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ από
τθν επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
7.
Σο υπϋαρικμ. 7115-21/5/2021 ,αρικμ.δζςμευςθσ 320/0
8.
Σθν υπ’αρικμ.235/7283/25-5-2021 Απόφαςθ Ζγκριςθσ 1) τεχνικϊν προδιαγραφϊν
του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του είδουσ «Γάντια», 2)
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 12215,02 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και 3) προςχεδίου
διακιρυξθσ του ίδιου διαγωνιςμοφ

9. Σθν ανάγκθ προμικειασ του είδουσ «Γάντια» για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου
Σο Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Πατρϊν "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’, καλεί τουσ
ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να κατακζςουν προςφορά για τθ ςφναψθ ετιςιασ
ςφμβαςθσ για τθν προμικεια του είδουσ «Γάντια», προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 11.523,60
€ πλζον ΦΠΑ, ζωσ 27-7-2021 θμζρα Σρίτθ. Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, οριςμζνα ή
και όλα τα είδη του διαγωνιςμοφ. Η οικονομικι προςφορά δεν μπορεί να ξεπερνά ανά
είδοσ τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει αποδεκτι θ προςφορά ςασ είναι α) θ
ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ β) να μθν υπάρχει για τθν
εταιρεία ςασ κανζνασ από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ αποκλειςμοφ:
1) Αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ςε βάροσ του διευκφνοντα φμβουλου, των μελϊν
του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και των προςϊπων, ςτα οποία με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ
εταιρείασ, για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου
187 του Ποινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ποινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των
άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ
δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν
λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ
επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ποινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ
Σελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με
τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου
2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΤ του
υμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και
187Β του Ποινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα
εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου
323Α του Ποινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
2) Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία.
Προσ απόδειξθ των ανωτζρω παρακαλοφμε με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςασ να μασ
προςκομίςετε:
1)
2)
3)
4)
5)

Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ ςυνδρομισ των ωσ άνω λόγων αποκλειςμοφ
Τπεφκυνθ διλωςθ πλιρουσ ςυμμόρφωςθσ με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Φορολογικι Ενθμερότθτα
Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα
Ποινικά μθτρϊα του διευκφνοντα φμβουλου, των μελϊν του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, κακϊσ και των προςϊπων, ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ
εταιρείασ ςασ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ «ΓΑΝΣΙΑ»
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΓΑΝΣΙΑ LATEX EXTRA LARGE ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ
2 ΓΑΝΣΙΑ LATEX LARGE ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΙΜΗ

1.000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,0108

10.000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,0108

3 ΓΑΝΣΙΑ LATEX MEDIUM ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ
4 ΓΑΝΣΙΑ LATEX SMALL ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ

20.000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,0236

10.000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,0238

5 ΓΑΝΣΙΑ LARGE
6 ΓΑΝΣΙΑ MEDIUM

10.000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,0665

20.000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,0665

ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο

7 6.0

100

ηεφγθ

0,26

2600

ηεφγθ

0,26

6000

ηεφγθ

0,26

5000

ηεφγθ

0,26

6000

ηεφγθ

0,26

1500

ηεφγθ

0,26

6000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,139

6000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,139

15 ΠΟΤΔΡΑ
16 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ Νο 7.5

6000

ΣΕΜΑΧΙΑ

0,139

100

ηεφγθ

2,286

17 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ Νο 8

200

ηεφγθ

2,286

ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο

8 6.5
9
10
11
12

ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο
7.0
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο
7.5
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο
8.0
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο
8.5
ΓΑΝΣΙΑ Μ.Χ.ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ S ΧΩΡΙ

13 ΠΟΤΔΡΑ
ΓΑΝΣΙΑ Μ.Χ.ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ M

14 ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ
ΓΑΝΣΙΑ Μ.Χ.ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ L ΧΩΡΙ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ :

ΓΑΝΣΙΑ

ΑΠΟ ΣΟ Α/Α:1 ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Α/Α:6
Να είναι καταςκευαςμζνα από : α) φυςικό ελαςτικό LATEX β) άλλο υλικό.
Να εξαςφαλίηουν και να διατθροφν κατά τθ χριςθ τουσ απόλυτθ προςταςία από τυχόν
επιμολφνςεισ τόςο για τον αςκενι όςο και για το χριςτθ.
Να ζχουν άριςτθ εφαρμογι και ςωςτι αφι και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ χριςτεσ.
Να είναι καταςκευαςμζνα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μειϊνουν ςτο ελάχιςτο βιολογικοφσ
κινδφνουσ που απορρζουν από ουςίεσ που ελευκερϊνονται από αυτά, οι οποίεσ είναι γνωςτζσ με

βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία, ότι μπορεί να δθμιουργιςουν παρενζργειεσ. Σζτοιεσ ουςίεσ μπορεί
να είναι: χθμικζσ ουςίεσ, ενδοτοξίνεσ, υδατοδιαλυτζσ πρωτεΐνεσ και πεπτίδια.
Πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΣ ΕΝ 455-1 (Ζλεγχοσ για τθν ανίχνευςθ
οπϊν)ΕΛΟΣ ΕΝ455-2 (Δοκιμι και ζλεγχο των φυςικϊν ιδιοτιτων των γαντιϊν όπωσ και τα
κατϊτερα όρια αντοχισ)ΕΛΟΣ ΕΝ 455-3 (Αξιολόγθςθ τθσ βιολογικισ αςφάλειασ).
Να μθν περιζχουν πυριτικό μαγνιςιο.
Να φζρουν ςιμανςθ ποιότθτασ CE θ οποία να τοποκετείται ςτα
προβλεπόμενα από τθν ΔΤ7/2480/1994.

γάντια ςφμφωνα με τα

Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ να μθν
είναι προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ.
Να αναγράφεται το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκευισ.

ΑΠΟ ΣΟ Α/Α:7 ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Α/Α:12
Αποςτειρωμζνα με ακτίνεσ γ.
Χωρίσ τοξικά κατάλοιπα.
Με 3ετι διάρκεια.
Να αναγράφουν ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ-λιξεωσ αποςτείρωςθσ, τον τρόπο,
αρικμό παρτίδασ, χϊρα, εργοςτάςιο καταςκευισ.
Να είναι πουδραριςμζνα ελαφρϊσ με βιοαπορροφιςιμο υλικό (όχι ταλκ).
Να μθν επθρεάηονται από λίπθ.
Να ζχουν ανατομικό ςχιμα και ςωςτι εφαρμογι.
Να ζχουν μακριζσ μανςζτεσ (μζςο ελάχιςτο μικοσ ).
Να είναι ελεγμζνα θλεκτρονικά ζνα προσ ζνα για μικροοπζσ.
Να ζχουν μεγάλθ αντοχι ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-455-2. Σα υλικά ςυςκευαςίασ
να ανταποκρίνονται ςτθν Α6/6404/8-91 απόφαςθ του Τπουργείου Τγείασ .
Να ζχουν τραχιά επιφάνεια για ςωςτι αφι και ςε υγρό περιβάλλον.
Να είναι απαλλαγμζνα χθμικϊν αλλεργιογόνων ουςιϊν και πρωτεϊνϊν του Latex.
Η θμερομθνία παραγωγισ να είναι μικρότερθ των ζξι μθνϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.

ΣΟ Α/Α:13 ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Α/Α: 15

Γάντι Νιτριλίου χωρίσ ποφδρα (μπλζ).
Γάντια καταςκευαςμζνα από νιτρίλιο ,χρϊματοσ μπλε, χωρίσ ποφδρα .
Να είναι υψθλισ ποιότθτασ ,υψθλισ αντοχισ – κραφςθσ αςφαλζσ για χριςθ με τρόφιμα.
Να είναι ανκεκτικό ςε ςκλθρι χριςθ όπωσ χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ .
Σο πάχοσ και θ μθχανικι αντοχι κα εγγυάται τθν αδιαπερατότθτα και ςτεγανότθτα .
Να είναι ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ και να μθν φζρουν οποιοδιποτε χαρακτθριςτικό εξαιτίασ του
οποίου κα προκλθκεί κίνδυνοσ για τθ δθμόςια υγεία.
Να μθν φζρουν υπολείμματα καταςκευισ και τοξικά υπολείμματα, με μθδενικι τιμι ειδικισ και
γενικισ μετανάςτευςθσ υλικϊν ςτουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται.
Να ζχουν άριςτθ εφαρμογι και ςωςτι αφι και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ χριςτεσ.
ε αεροςτεγι και άκικτθ ςυςκευαςία με χρωματικι κωδικοποίθςθ για τθν εξιδεικευμζνθ χριςθ.
Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ να μθν
είναι προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ.
Να αναγράφεται το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκευισ.

ΣΟ Α/Α: 16 ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Α/Α: 17
Αποςτειρωμζνα χειρουργικά γάντια πολυϊςοπρενίου, ςχεδιαςμζνα για ορκοπαιδικζσ επεμβάςεισ.
Να ζχουν εξαιρετικά μεγάλθ αντοχι.
Χωρίσ τοξικά κατάλοιπα.
Να αναγράφουν ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ-λιξεωσ αποςτείρωςθσ, τον τρόπο,
αρικμό παρτίδασ, χϊρα, εργοςτάςιο καταςκευισ.
Να είναι πουδραριςμζνα ελαφρϊσ με βιοαπορροφιςιμο υλικό (όχι ταλκ).
Να μθν επθρεάηονται από λίπθ.
Να ζχουν ανατομικό ςχιμα και ςωςτι εφαρμογι.
Να ζχουν μακριζσ μανςζτεσ (μζςο ελάχιςτο μικοσ ).
Να είναι ελεγμζνα θλεκτρονικά ζνα προσ ζνα για μικροοπζσ.
Να ζχουν τραχιά επιφάνεια για ςωςτι αφι και ςε υγρό περιβάλλον.
Να είναι απαλλαγμζνα χθμικϊν αλλεργιογόνων ουςιϊν.
Η θμερομθνία παραγωγισ να είναι μικρότερθ των ζξι μθνϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.
ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ
Απαραίτητη θ κατάκεςθ δείγματοσ ενδεικτικό τθσ ποιότθτασ υλικοφ και των μεγεκϊν.
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