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     Θέμα: « ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: ΣΑΚΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ» 

 

   Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων για τον 

διαγωνισμό «Σάκοι συλλογής υγρών» αποτελούμενοι από: Καρέτσου Αθηνά  

Πρόεδρο και Ναστούλη Βαλεντίνα  και Μανώλη Γεωργία μέλη, απεφάσισε 

όπως: όσον αφορά τις παρατηρήσεις της  εταιρείας ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 

γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση να ζητηθούν ξεχωριστά οι βάσεις και οι σάκοι 

οστομιών, διότι οι χρόνοι χρήσης στον ασθενή είναι διαφορετικοί για κάθε 

προϊόν. 

 

Συγκεκριμένα στον Α/Α2. «ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ», γίνεται δεκτό το αίτημα για 2 υποαύξοντες. 

Δηλαδή: Α/Α2. «ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ». 

Α) Ανοικτοί με φίλτρο. Κολλητικό με δυνατότητα κοψίματος έως 60χιλ. με 

αντιιδρωτικό κάλυμμα, να είναι μη αλλεργικοί και να εφαρμόζουν στεγανά. 

Β)Σάκοι μετεγχειρητικής χρήσης αυτοκόλλητοι με δυνατότητα κοψίματος έως 

100χιλ.με παράθυρο επιθεώρησης στομίου και έξοδο αδειάσματος που μπορεί 

να συνδεθεί με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. 

 

Στον Α/Α3. «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ», 

γίνεται δεκτό το αίτημα για 2 υποαύξοντες. Δηλαδή Α/Α3. «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ». 

Α)Σάκοι ειλεοστομίας ανοικτοί με αντιιδρωτικό κάλυμμα και κλείστρο κατά 

προτίμηση ενσωματωμένο. Με σύστημα κουμπώματος για ασφαλή και χωρίς 

πίεση εφαρμογή σε βάσεις με διάμετρο περίπου 40χιλ. και 

60χιλ.Ευκολόχρηστοι, μη αλλεργικοί. 



 

 

 

 

 

 

 

Β) Βάσεις για σάκους ειλεοστομίας- κολοστομίας –ουρητηροστομίας.Να είναι 

επίπεδες με νέας τεχνολογίας κολλητικό και να συνδυάζονται με σάκους 40χιλ. 

και 60χιλ. με και χωρίς υποδοχές ζώνης. 

Όσον αφορά τον Α/Α4. «ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΛΟΙ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ» παραμένουν ως έχουν. 

Δηλαδή Α/Α4.  «ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ» 

Σάκοι κολοστομίας αυτοκόλλητοι, κλειστοί διαφανείς-αδιαφανείς με φίλτρο 

εξόδου αερίων, αντιιδρωτικό κάλυμμα και δυνατότητα προσαρμογής στομίας  

60χιλ. έως 80χιλ. 

Η  κολλητική τους επιφάνεια να παρέχει ασφάλεια και προστασία στο δέρμα 

(να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις και να εφαρμόζονται στεγανά). 

 

Όσον αφορά τον Α/Α5. «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ», γίνεται δεκτό το αίτημα. Δηλαδή Α/Α5. «ΣΑΚΟΙ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ». 

Σάκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι με σύγχρονο κολλητικό που παρέχει 

ασφάλεια και προστασία στο δέρμα ( αποφυγή δερματικών αντιδράσεων). Με 

προστασία αντεπιστροφής των ούρων και εύκαμπτη έξοδο κένωσης για 

σύνδεση με  οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. 

Δυνατότητα προσαρμογής στομίου έως 55χιλ. 

 

 

Όσον αφορά τον Α/Α6. «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ», γίνεται δεκτό το αίτημα. Δηλαδή Α/Α6. «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ». 

 

Α)Σάκοι με προστασία αντεπιστροφής των ούρων, με εύκαμπτη έξοδο κένωσης 

για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Με σύστημα κουμπώματος για 

ασφαλή και χωρίς πίεση εφαρμογή, να συνδυάζονται με βάσεις 40χιλ. & 60χιλ. 

 

Β)Βάσεις για σάκους ειλεοστομίας- κολοστομίας –ουρητηροστομίας. Να είναι 

επίπεδες με νέας τεχνολογίας κολλητικό και να συνδυάζονται με σάκους 40χιλ. 

και 60χιλ. με και χωρίς υποδοχές ζώνης. 

 

Όσον αφορά τον Α/Α7. «ΑΛΟΙΦΕΣ  KARAYA» δεν γίνεται δεκτό το αίτημα 

για προσθήκη καθαριστικής λοσιόν, δηλαδή Α/Α7. «ΑΛΟΙΦΕΣ  KARAYA». 

. 

Α)Αλοιφή με υδροστατικό υλικό για στεγανοποίηση ατελειών του δέρματος σε 

σωληνάριο. 

Β)Αλοιφή σε μορφή πλαστελίνης. 
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