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1. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 3.000 Μ. 
∆ικτυωτός κυλινδρικός επίδεσµος µε δυνατότητα αποστείρωσης στον ατµό. 
Ατοµική συσκευασία µήκους 20-30 µ. 
∆ιαστάσεις (για χρήση δακτύλων έως και θώρακος) 0 – 10 µ. 
 

2. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  8 cm x 2.5 – 2.7m (4.5 – 5 m σε τανυσµό) ΤΕΜ.  8.000 
Επίδεσµοι αυτοκόλλητοι υποαλλεργικοί υψηλής ελαστικότητας και συµπίεσης, να 
προσφέρουν δυνατή αλλά ελεγχόµενη πίεση. 
Η κολλητική επιφάνεια να επιτρέπει την σταθερότητα του επιδέσµου για µεγάλο 
χρόνο και να µην αφήνει υπολείµµατα. 
Να διαθέτουν εξαιρετική ύφανση επιτρέποντας την διαπερατότητα του αέρα και των 
υδρατµών, µε άκρες χωρίς ατέλειες. 
Να µην τραυµατίζουν το δέρµα και να διατίθενται σε αεροστεγώς κλεισµένη ατοµική 
συσκευασία. 
 

3. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 6cm x 2.7m (4.5 m κατ’ελάχιστο σε τανυσµό) 
ΤΕΜ.  12.000 
 
4. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 8cm x 2.7m (4.5 m κατ’ελάχιστο σε τανυσµό) 
ΤΕΜ.  28.000 
 
5. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10cm x 2.7m (4.5 m κατ’ελάχιστο σε τανυσµό) 
ΤΕΜ.  30.000 
 
6. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12cm x 2.7m (4.5 m κατ’ελάχιστο σε τανυσµό) 
ΤΕΜ.  30.000 
 
7. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15cm x 2.7m (4.5 m κατ’ελάχιστο σε τανυσµό) 
ΤΕΜ.  40.000 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

• Οι ελαστικοί επίδεσµοι να είναι υφασµάτινες ταινίες που αποτελούνται από 
βαµβάκι 63-67%, πολυαµίδιο 33-37%, ελαστίνη 0,5-1,5%, κατάλληλου 
υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική 
συµπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών να µην είναι κοµµένες αλλά να 
έχουν ούγια. 

• Κατά την χρήση ο επίδεσµος θα πρέπει να επιµηκύνεται χωρίς ελάττωση του 
πλάτους και να επανέρχονται µετά τον τανυσµό σχεδόν στο αρχικό µήκος. Η 
επιµήκυνση θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 70% του αρχικού µήκους. 

• Να διαθέτει πυκνή ύφανση ώστε κατά τον τανυσµό να µην παραβιάζεται και 
να µην δηµιουργούνται σχισίµατα. 

• Να επιδέχονται αποστείρωση χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές τους. 

• Να είναι ανθεκτικοί και να µην προκαλούν ερεθισµούς στο δέρµα. 

• Να συνοδεύονται από ικανό αριθµό συνδετήρων για την στερέωσή τους. 
 
 
 



Β. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Το πλάτος των ελαστικών επιδέσµων καθορίζεται σε 6,8,10,12,15 εκατοστά (cm) και 
το αρχικό µήκος σε 2.7 µέτρα (m) περίπου και το τελικό µήκος σε τανυσµό 4.5 µέτρα 
(m) κατ’ελάχιστο (min). Κάθε ελαστικός επίδεσµος θα συνοδεύεται και από αριθµό 
συνδετήρων ως εξής: 

• Για το πλάτος των 6,8 εκατοστών (cm) ένας συνδετήρας. 

• Για το πλάτος των 10 εκατοστών (cm) δύο συνδετήρες. 

• Για το πλάτος των 12 εκατοστών (cm) δύο συνδετήρες. 

• Για το πλάτος των 15 εκατοστών (cm) τρεις συνδετήρες. 
 

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Οι ελαστικοί επίδεσµοι θα παραδίδονται σε ατοµική συσκευασία εντός σελοφάν ή 
πλαστικού υλικού, τοποθετηµένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την 
προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη µεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν 
πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόµενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την 
υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην µεταφορά. Επίσης επί της ατοµικής 
συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

1. Σήµανση CE 
2. Η σύνθεση 
3. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυµία, τόπος) 
4. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσµων καθώς και το µήκος σε τανυσµό. 
5. Ο χρόνος κατασκευής. 
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