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ΘΕΜΑ : «Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών

Σε συνέχεια του 
Προϋπολογισμός για την προμήθεια

 
ΛΕΥΚΟ ΥΦΑΣΜΑ: 

 
 Διάσταση : 1,60 m x
 Σύνθεση: 80% βαμβάκι
 Ειδικά κριτήρια : Ύφανση σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα ,ανθεκτική σε

πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά
και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις

 Το ύφασμα να έχει υποστεί επεξεργασία sunforise κατά τη διαδικασ
για ελεγχόμενη συστολή

 Βάρος υφάσματος: 
 Να τηρούνται οι προδιαγραφές πιστοποίησης ISO: 9001/2015 και

έγκριση CE από τον
 Κάθε προσφορά θα 

 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ: 

 
 Διάσταση : 1,60 m 
 Σύνθεση: 80% βαμβάκι

Ειδικά κριτήρια : 
 Ύφανση : Ύφασμα πολλαπλών χρήσεων για σεντόνια χειρουργείου, απλή,

ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς
 Να είναι από αρίστης ποιότητας ύφασμα , ανθεκτικό , υποαλλεργικό ,ειδικά

κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση για να αντέχει σε συχνή χρήση , σε
πλύσιμο στους 90ο C, και αποστείρωση στους 134oC, ανθεκτικό σε συνεχείς
χλωριώσεις, με ανεξίτηλες

Πάτρα, 07-07-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ 
ΠΑΤΡΩΝ 
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Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών-Προϋπολογισμού Ιματισμού»  

 ανωτέρω σχετικού οι τεχνικές προδιαγραφές
προμήθεια λευκού και πράσινου υφάσματος είναι

m x 3.600 m
βαμβάκι-20% πολυεστέρα,

Ειδικά κριτήρια : Ύφανση σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα ,ανθεκτική σε
πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά

επανειλημμένες χλωριοποιήσεις
Το ύφασμα να έχει υποστεί επεξεργασία sunforise κατά τη διαδικασ

συστολή στο πλύσιμο.
 210gr/m2

Να τηρούνται οι προδιαγραφές πιστοποίησης ISO: 9001/2015 και
τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 συνοδεύεται απαραιτήτως από δείγμα.

 x 1.000 m
βαμβάκι-20% πολυεστέρα,

 
Ύφασμα πολλαπλών χρήσεων για σεντόνια χειρουργείου, απλή,

χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος πράσινο
Να είναι από αρίστης ποιότητας ύφασμα , ανθεκτικό , υποαλλεργικό ,ειδικά
κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση για να αντέχει σε συχνή χρήση , σε
πλύσιμο στους 90ο C, και αποστείρωση στους 134oC, ανθεκτικό σε συνεχείς

με ανεξίτηλες βαφές .

2022 

25860 

προδιαγραφές και ο 
είναι οι κάτωθι: 

Ύφανση σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα ,ανθεκτική σε 
πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά 

Το ύφασμα να έχει υποστεί επεξεργασία sunforise κατά τη διαδικασία λεύκανσης 

Να τηρούνται οι προδιαγραφές πιστοποίησης ISO: 9001/2015 και 

Ύφασμα πολλαπλών χρήσεων για σεντόνια χειρουργείου, απλή, 
πράσινο .

Να είναι από αρίστης ποιότητας ύφασμα , ανθεκτικό , υποαλλεργικό ,ειδικά 
κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση για να αντέχει σε συχνή χρήση , σε 
πλύσιμο στους 90ο C, και αποστείρωση στους 134oC, ανθεκτικό σε συνεχείς 



 Το ύφασμα να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης, sunforise με 
μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%.

 Βάρος υφάσματος: 210gr/m2
 Να τηρούνται οι προδιαγραφές πιστοποίησης ISO: 9001/2015 και 

έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από δείγμα.

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
 

ΛΕΥΚΟ ΥΦΑΣΜΑ : 
Προϋπολογισμός : 16.000€ με Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ: 
Προϋπολογισμός : 6.000€ με Φ.Π.Α. 

 
 
 


