Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών για
τειροσργικά γάνηια (CPV 33141420-0) - Surgical gloves

ΕΣΑΙΡΕΙΑ INEΞ

ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182424 Χειρουργικά γάντια εξεταςτικά μθ αποςτειρωμζνα latexlarge
ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182425 Χειρουργικά γάντια εξεταςτικά μθ αποςτειρωμζνα latexsmall
ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182426 Χειρουργικά γάντια εξεταςτικά μθ αποςτειρωμζνα latexmedium
Θα πρζπει να γίνει αλλαγι ςτον τίτλο δεν μπορεί τα χειρουργικά γάντια να είναι μθ
αποςτειρωμζνα και ςε μεγζκθ large,medium, small. Ο τίτλοσ κα πρζπει να είναι Γάντια
εξεταςτικά μθ αποςτειρωμζνα latexlarge, small, medium αντιςτοίχωσ. Επίςθσ κα πρζπει να
προςτεκοφν οι παρακάτω πιο αναλυτικζσ προδιαγραφζσ που κα διευκολφνουν ςτθν
αξιολόγθςθ των γαντιϊν:
 Να είναι καταςκευαςμζνα από φυςικό ελαςτικό latex ι από ςυνκετικό ελαςτικό
latexι διαλφματα φυςικοφ ι ςυνκετικοφ ελαςτικοφ
 Να ζχουν ελάχιςτο ολικό μικοσ 240mm
 Να βρίςκονται ςε ςυςκευαςία κλειςτι, κυτίου ανά 100 τεμάχια
 Να εξαςφαλίηουν και να διατθροφν κατά τθν χριςθ τουσ απόλυτθ προςταςία από
αντίςτοιχθ επιμόλυνςθ και για τον αςκενι και για τον χριςτθ των γαντιϊν
 Να είναι ομοιόμορφα πουδραριςμζνα, με ελάχιςτθ ποςότθτα ποφδρασ κατάλλθλθσ,
για τθν χριςθ που προορίηονται
 Να πλθροφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 και ΕΝ 455-2 ωσ προσ τθν ποιότθτα
καταςκευισ, τθν αντοχι και τισ διαςτάςεισ
 Να πλθροφν το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-3 ωσ προσ τθν αςφάλεια από
βιολογικοφσ κινδφνουσ
 Να φζρουν πιςτοποίθςθ CE
 τθν ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο
τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:
1)Σο όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. ε
περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει ζδρα ςε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ ςυςκευαςία πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον το
όνομα και τθ διεφκυνςθ του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του.
2)Σο υλικό καταςκευισ του γαντιοφ.
3)Ζνδειξθ αν το γάντι ζχει ι όχι ποφδρα.
4)Ο κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου προθγείται θ ζνδειξθ «ΠΑΡΣΙΔΑ» ι
«LOT».
5)Η ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ εκφραηόμενθ ςε
ζτοσ
και μινα.
6)Οι ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ.
7)Κάκε προειδοποίθςθ ι / και λθπτζα προφφλαξθ.

Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων
Απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ενόσ κουτιοφ 100τεμ για κάκε μζγεκοσ
ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182365 Χειρουργικά γάντια αποςτειρωμζνα από φυςικό latex μζγεκοσ
6,5
ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182367 Χειρουργικά γάντια αποςτειρωμζνα από φυςικό latex μζγεκοσ 7
ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182368 Χειρουργικά γάντια αποςτειρωμζνα από φυςικό latex μζγεκοσ
7,5

ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182376 Χειρουργικά γάντια αποςτειρωμζνα από φυςικό latex μζγεκοσ 8
ΚΩΔΙΚΟ ORCO 182377 Χειρουργικά γάντια αποςτειρωμζνα από φυςικό latex μζγεκοσ
8,5
Επειδι το γάντι είναι ζνα πολφ ςθμαντικό υλικό για τουσ χριςτεσ και ειδικά ςε πολφρωρα
χειρουργεία, προτείνουμε τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ που εγγυϊνται τθν
ποιότθτα των γαντιϊν εφόςον καλφπτονται από τισ κορυφαίεσ και πιο γνωςτζσ εταιρείεσ
γαντιϊν και παρακάμπτουν άγνωςτεσ εταιρείεσ που τα γάντια τουσ υπολείπονται ςε
ανατομικότθτα, ανκεκτικότθτα και άλλα τεχνικά χαρακτθριςτικά. Με λίγα λόγια οι
προδιαγραφζσ αυτζσ ςτθρίηονται ςτισ υψθλζσ απαιτιςεισ που είχε πάντα το νοςοκομείο
ςασ για τα χειρουργικά γάντια, επιτρζποντασ τθν ςυμμετοχι αρκετϊν εταιρειϊν με
ποιοτικά γάντια και ςε καλζσ τιμζσ. Αναλυτικά οι προδιαγραφζσ που προτείνουμε είναι οι
εξισ:









Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο
οργανιςμό που βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ
από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του
τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν
ςυμμόρφωςι τουσ με τθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 130648 –
Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ
«περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των
προτφπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006.
Η διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να
ελζγχεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων
προτφπων.
Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από λάτεξ φυςικοφ
ελαςτικοφ.
τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο
τρόπο τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:
i.
Σο όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. ε
περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει ζδρα ςε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ ςυςκευαςία πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον το
όνομα και τθ διεφκυνςθ του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του.
ii.
Σο υλικό καταςκευισ του γαντιοφ.
iii.
Ζνδειξθ αν το γάντι ζχει ι όχι ποφδρα.
iv.
Ζνδειξθ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ»
v.
Η μζκοδοσ αποςτείρωςθσ
vi.
Ο κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου προθγείται θ ζνδειξθ «ΠΑΡΣΙΔΑ» ι
«LOT».
vii.
Η ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ εκφραηόμενθ ςε
ζτοσ και μινα.
viii.
Η ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ.
ix.
Οι ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ.
x.
Κάκε προειδοποίθςθ ι / και λθπτζα προφφλαξθ.
Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται και υπό μορφι ςυμβόλων.
Να προςφζρονται ςε όλα τα μεγζκθ (Νο 6 ζωσ 8,5), με ελάχιςτο ολικό μικοσ
τουλάχιςτον 300mm για κάκε μζγεκοσ, χωρίσ ρεβζρ.







Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να δθλϊνουν ςτθν τεχνικι τουσ
προςφορά το εργοςτάςιο καταςκευισ των γαντιϊν κακϊσ και τον τόπο
εγκατάςταςισ του.
Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων θ θμερομθνία παράδοςθσ των
γαντιϊν δεν κα πρζπει να απζχει περιςςότερο από 6 μινεσ από τθν θμερομθνία
παραγωγισ τουσ.
Ουςιϊδθσ διευκρίνιςθ: θ τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ που
αναφζρονται παραπάνω και κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν
αποδοχι των προςφερομζνων προϊόντων, ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει
να ζχει γίνει αποκλειςτικά και μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που
κεωρείται καταςκευαςτισ των προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
93/42/ΕΟΚ (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 – ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προςφορζσ
γαντιϊν που φζρουν επιςθμάνςεισ πάςθσ φφςεωσ που ζχουν τοποκετθκεί, ςε
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςυςκευαςίασ τουσ, από τρίτουσ, ακόμθ και εάν οι τρίτοι
αυτοί διακζτουν τθν ιδιότθτα του διανομζα, ειςαγωγζα ι εξουςιοδοτθμζνου
αντιπροςϊπου, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Συχόν παράβαςθ του όρου
αυτοφ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων κα αποτελεί λόγο μθ
αποδοχισ των παραδιδόμενων υλικϊν.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δείγματα των προϊόντων δφναται
να ελζγχονται ωσ προσ τθ ςτειρότθτα και τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τα ανωτζρω
πρότυπα. Συχόν μθ ςυμμόρφωςθ κα αποτελεί λόγο μθ αποδοχισ των
παραδιδόμενων υλικϊν.

ΚΩΔΙΚΟ ORCO 188169Γάντια αποςτειρωμζνα από φυςικό ελαςτικό λάτεξ βαριάσ χριςθσ
χωρίσ ποφδρα, με πάχοσ μεγαλφτερο από τα κοινά χειρουργικά και να ζχουν αυξθμζνθ
αντοχι κραφςθσ
 Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο
οργανιςμό που βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ
από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του
τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν
ςυμμόρφωςι τουσ με τθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 130648 –
Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ
«περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
 Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των
προτφπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006.
 Η διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να
ελζγχεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων
 Να είναι τριπλισ ςτρϊςθσ με δφο ςτρϊςεισ λάτεξ εξωτερικά και μία ςτρϊςθ από
πολυμερζσ υλικό εςωτερικά που να δθμιουργεί άνεςθ και ευκολία ςτθν
τοποκζτθςθ από χριςτθ (τεχνολογία wetdonning).
 Σα χειρουργικά γάντια δεν κα πρζπει να δθμιουργοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ χριςτεσ
 Σο ελάχιςτο ολικό μικοσ των γαντιϊν να είναι 300mm
 Σα γάντια να ζχουν τθν ζνδειξθ CE ςτθ ςυςκευαςία τουσ
 O τρόποσ αποςτείρωςθσ να είναι με ακτινοβολία ‘γ’
 Η ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι αςφαλισ και ανκεκτικι ϊςτε να προφυλάςςει τα
γάντια από επιμολφνςεισ και να επιτρζπει το αςφαλζσ άνοιγμα τθσ ζτςι ϊςτε να
μθν χάνεται εφκολα θ αποςτείρωςθ του γαντιοφ
 Σα υλικά καταςκευισ και οι μζκοδοι ελζγχου να είναι ςφμφωνα με τθν Α.6 6404/88-1991 απόφαςθσ Τ.Τ.Π.(Τπουργείου Τγείασ, Πρόνοιασ)

 τισ εςωτερικζσ κικεσ των γαντιϊν να υπάρχει ςχετικι ζνδειξθ για τθ διάκριςθ του
αριςτεροφ από το δεξί γάντι
 Να φζρουν ρεβζρ και ραφζσ
 Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία γαντιϊν: Σα ςτοιχεία του καταςκευαςτι, θ χϊρα
και το εργοςτάςιο παραγωγισ, ο τφποσ γαντιϊν, το υλικό καταςκευισ (φυςικό
latex), τον τρόπο και τθν λιξθ τθσ αποςτείρωςθσ, τον αρικμό παρτίδασ,
 Nα ζχουν θμερομθνία λιξθσ, 3 χρόνια, από το μινα παράδοςισ τουσ
 Να ανταποκρίνονται ςτα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 455-1 ςχετικά με τισ
απαιτιςεισ και τον ζλεγχο για τθν ανίχνευςθ οπϊν, ΕΛΟΣ ΕΝ 455-2 που ορίηει τισ
απαιτιςεισ και δίδει τισ μεκόδουσ δοκιμϊν για τον ζλεγχο των φυςικϊν ιδιοτιτων
των γαντιϊν, όπωσ και τα κατϊτατα όρια αντοχισ ςε κραφςθ και ΕΛΟΣ ΕΝ 455-3,
που ορίηει τισ απαιτιςεισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ βιολογικισ αςφάλειασ των
γαντιϊν.
 Να φζρουν ςχιμα ανατομικό

Για τθν ςφνκεςθ του υλικοφ κα πρζπει οι εταιρείεσ να παρζχουν υποχρεωτικά επίςθμα
ζγγραφα του οίκου που να πιςτοποιοφν ότι το γάντι είναι τριπλισ ςτρϊςθσ με εςωτερικι
επικάλυψθ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIOLAK

TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΑΝΣΙΩΝ

ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΣΙΑ ΠΟΤΔΡΑΡΙΜΕΝΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΝ 455-1/2/3)
-Καταςκευαςμζνα από λατζξ φυςικοφ ελαςτικοφ με μανςζτα ≥ 280mm.
-Ανατομικά ςε ςχιμα με καλι εφαρμογι ςτο χζρι του χριςτθ κακώσ και αφι.
-Μειώνουν ςτο ελάχιςτο τουσ βιολογικοφσ κινδφνουσ που προζρχονται από ουςίεσ που ελευκερώνονται από
αυτά. Οι ουςίεσ αυτζσ είναι: α) Τδατοδιαλυτζσ πρωτεΐνεσ και πεπτίδια. β)Ενδοτοξίνεσ κλπ
-Είναι ελεγμζνα για οπζσ ςφμφωνα με ΕΝ 455-1
-Είναι πουδραριςμζνα με ειδικι ςκόνθ ομοιόμορφα κατανεμθμζνθ
-Η ποφδρα είναι κατά τζτοιο τρόπο κατανεμθμζνθ ώςτε να μθν υπάρχουν ςυςςωρεφματα αμφλου, με τθ
μικρότερθ δυνατι ποςότθτα, βιοαπορροφιςιμου αμφλου εξωτερικά και μεγαλφτερθ εςωτερικά. το εςωτερικό
και εξωτερικό περιτφλιγμα των γαντιών αναγράφεται θ φράςθ: θ επιφανειακι ποφδρα αφαιρείται κατά τρόπο
αςθπτικό πριν επιχειρθκεί οποιαδιποτε χειρουργικι διαδικαςία ώςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι
παρενεργειών ςτουσ ιςτοφσ.

-Τπάρχει θ ζνδειξθ R-L (δεξί – αριςτερό) ςε κάκε γάντι.

Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο οργανιςμό που βρίςκεται
εγκαταςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να
φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν
ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ.
Β/02-10-09).
Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να ςυμμορφώνονται με τισ απαιτιςεισ των προτφπων ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2 και
ΕΝ 455-3 .
τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα
παρακάτω ςτοιχεία: i. το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. ε περίπτωςθ που
ο καταςκευαςτισ δεν ζχει ζδρα ςε χώρα τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ ςυςκευαςία πρζπει να
περιλαμβάνουν επιπλζον το όνομα και τθ διεφκυνςθ του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςώπου του. ii. το υλικό
καταςκευισ του γαντιοφ iii. θ ζνδειξθ αν το γάντι ζχει ι όχι ποφδρα iv. θ ζνδειξθ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ» v. θ
μζκοδοσ αποςτείρωςθσ vi. ο κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου να προθγείται θ ζνδειξθ «ΠΑΡΣΙΔΑ» (ι LOT) vii. θ
ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα viii. θ ζνδειξθ ότι το
προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ ix. οι ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ x. κάκε προειδοποίθςθ ι/και
λθπτζα προφφλαξθ Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται υπό μορφι ςυμβόλων.
ΜΕΓΕΘΗ 6,5-7-7,5-8-8,5

ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΣΙΑ ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ (POWDER FREE)

Καταςκευαςμζνα από λατζξ φυςικοφ ελαςτικοφ με μανςζτα ≥ 280mm.
-Ανατομικά ςε ςχιμα με καλι εφαρμογι ςτο χζρι του χριςτθ κακώσ και αφι.
-Είναι ελεγμζνα για οπζσ ςφμφωνα με ΕΝ 455-1
-Τπάρχει θ ζνδειξθ R-L (δεξί – αριςτερό) ςε κάκε γάντι.
- Χωρίσ ποφδρα –powder free

Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο οργανιςμό που
βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ
ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ
93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ
Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
Σα προςφερόμενα γάντια πρζπει να ςυμμορφώνονται με τισ απαιτιςεισ των προτφπων ΕΝ 455-1,
ΕΝ 455-2 και ΕΝ 455-3 .
τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο
τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: i. το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του
καταςκευαςτι. ε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει ζδρα ςε χώρα τθσ ευρωπαϊκισ

ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ ςυςκευαςία πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον το όνομα και τθ διεφκυνςθ
του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςώπου του. ii. το υλικό καταςκευισ του γαντιοφ iii. θ ζνδειξθ αν το
γάντι ζχει ι όχι ποφδρα iv. θ ζνδειξθ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ» v. θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ vi. ο
κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου να προθγείται θ ζνδειξθ «ΠΑΡΣΙΔΑ» (ι LOT) vii. θ ζνδειξθ τθσ
οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα viii. θ ζνδειξθ ότι το
προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ ix. οι ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ x. κάκε
προειδοποίθςθ ι/και λθπτζα προφφλαξθ Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται υπό
μορφι ςυμβόλων.
ΜΕΓΕΘΗ 6,5-7-7,5-8-8,5

