
Λειτουργική σχεδίαση και μεγάλη ποικιλία, 
που διεκολύνει την επιλογή της κατάλληλης στολής 
για τους εργαζομένους πολλών επαγγελμάτων. 
Πρωτότυπα σχέδια που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες 
για μια πρακτική και αισθητικά άψογη στολή 
για εσάς και τους συναδέλφους σας.

www.anta.com.gr | info@anta.com.gr

QUALITY WORK WEAR
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΧΟ



Με τον καινούριο μας κατάλογο, συμπληρώνουμε την προσπάθεια 
που ξεκίνησε το 1978 και παρουσιάζουμε μια συλλογή υψηλής ποιότητας 
προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες πάρα πολλών επαγγελματιών.

Οι στολές που παρουσιάζονται είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν 
στον εργαζόμενο προστασία, άνεση, εμφάνιση και μια καλή συνολική 
σχέση κοστους-απόδοσης.

Για την επιτυχία του σκοπού μας, συνεργαζόμαστε με ορισμένα από 
τα πιο καταξιωμένα εργοστάσια υφασμάτων στην παγκόσμια αγορά και 
παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το σύγ-
χρονο επαγγελματικό ένδυμα. Με μεγάλη προσοχή επιλέγουμε επίσης 
όλες τις βοηθητικές ύλες και τους τρόπους ραφής που εξασφαλίζουν ένα 
ανθεκτικό και ποιοτικό τελικό προϊόν.

Με επίκεντρο όπως πάντα τον χώρο της υγείας, η συλλογή μας καλύπτει 
τις ανάγκες πολλών άλλων εργαζομένων από τους τομείς της βιομηχανίας 
τροφίμων, των ξενοδοχείων, και άλλων υποστηρικτικών τομέων. 

Τα παραπάνω μαζί με την συνέπεια που πάντα χαρακτηρίζουν την σχέση 
μας με τον πελάτη έχουν καταξιώσει την «ΑΝΤΑ» ανάμεσα στους επαγ-
γελματίες. Φιλοδοξούμε και εσείς να προστεθείτε στον μακρύ κατάλογο 
των ικανοποιημένων πελατών μας.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Κομποθέκλα 1 | 54643 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 862 661 | 2310 835 584 | 2310 856 448
F: 2310 856 448

Κατεχάκη 40 | 11525 Αθήνα
Τ: 210 6713010

www.anta.com.gr | info@anta.com.gr

new



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στον χώρο της υγείας έχουν κάνει 
την στολή του εργαζομένου ιατρικό εργαλείο και όχι απλά 
το μέσο για να ξεχωρίζει από τον ασθενή. Η στολή χρησι-
μεύει για την αποτροπή της μετάδοσης και διασποράς 
παθογόνων οργανισμών μεταξύ εργαζομένων και ασθενών 
και τελικό στόχο έχει την μείωση των ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
στολών παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διατήρηση των χαρα-
κτηριστικών της για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η άνεση του χρήστη, ο καλός αερισμός, η αντοχή του υφά-
σματος και των ραφών, η πυκνή ύφανση, η μη αποβολή 
ινιδίων, η αντιστατικότητα και η μη τοξικότητα των υλικών 
είναι σημαντικοί παράγοντες για την σωστή λειτουργία της 
στολής.

Τα υφάσματα που επιλέγουμε είναι δοκιμασμένα στον χώρο 
της υγείας παγκοσμίως και προσφέρουν νέες τεχνολογίες 
όπως ελαστικότητα, φράγματα υγρών και σωματιδίων, αντι-
στατικές και υποαλλεργικές ιδιότητες, πολύ υψηλή αντοχή 
νημάτων και χρωματισμών. Οι κλώστες για τη ραφή είναι 
πολύ μεγάλης αντοχής. Όλα τα υλικά προέρχονται από 
εργοστάσια με πιστοποίηση ISO ώστε να διασφαλίζεται 
η ποιότητα των υλικών.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειάς μας όλα τα προϊόντα 
μας πιστοποιήθηκαν με CE MARK (σύμφωνα με EN 93/42 
του 1993 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα) και έχουν κατα-
χωρηθεί στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΟΦ. Επίσης η εταιρεία 
μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά 
Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004.

Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε 
να επιλέξετε το προϊόν που θα σας εξυπηρετήσει καλύτερα. 

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον κατάλογο αποτελούν 
τον κορμό πάνω στον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί και να 
παραχθεί (αλλάζοντας χρώματα και ποιότητες υφασμάτων) 
αυτό που καλύπτει τις ανάγκες του κάθε επαγγέλματος. 

Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός σχεδίων υπάρχει πάντα 
σε παρακαταθήκη για να καλύψει τις παραγγελίες λιανικής. 
Μαζί με τη δυνατότητα που σας παρέχουμε σε κεντημένα 
και τυπωμένα σήματα η στολή μετατρέπετε σε διαφημι-
στικό εργαλείο πέρα από τον κύριο ρόλο της προστασίας 
του εργαζόμενου και του πελάτη του.

Οι παραγγελίες λιανικής εκτελούνται το συντομότερο 
δυνατόν με αντικαταβολή μέσω courier. Σκοπός μας είναι 
η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Εάν κάποιο προϊόν 
που αγοράσατε παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα παρα-
καλούμε να μας ενημερώσετε γι’ αυτό εντός 10 ημερών 
από την παραλαβή του. Εμείς θα αντικαταστήσουμε όποιο 
τέτοιο προϊόν έκτος αν αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, πλυθεί 
η μεταποιηθεί. Εξαιρούνται από το παραπάνω όποιες 
στολές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με ειδικό σχέδιο για 
τον πελάτη και αυτές που έχουν κεντημένα ή τυπωμένα 
σήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Ιατρικό προσωπικό  04-07 

 Νοσηλευτικό προσωπικό 08-21 

 Χειρουργείο, Μονάδες 22-29 
 & Ασθενείς

 Μαγειρείο, Εστιατόριο, 30-45 
 Ξενοδοχείο & Τεχνική 
 υπηρεσία

 Προϊόντα Dermalux  46

 Ιματισμός νοσοκομείου 47 
 
 Υφάσματα και χρώματα 48-51 
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101

205

125

101 xxs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ/ πέτο γιακά/ Χρώμα: λευκό

125 s-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ 
Χρώμα: σιελ, πράσινο σκούρο, βεραμάν, λευκό, μαρέν, 
ραφ, λιλά, μπορντώ, πετρόλ

205 s-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ UNISEX
Χρώμα: σιελ, πράσινο σκούρο, βεραμάν, λευκό, μαρέν, 
ραφ, λιλά, μπορντώ, πετρόλ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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102 xxs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ πέτο γιακά/ κρυφοκούμπι 
Χρώμα: λευκό

102m xxs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ γιακά μάο / κρυφό 
κούμπωμα/ Χρώμα: λευκό

103 s-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ/ γιακά μαό/ Χρώμα: λευκό

102

103

102m 

* Όλες οι ιατρικές μπλούζες διατίθενται σε χειμερινό 
& καλοκαιρινό ύφασμα.
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720 xxs-l
ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ Χρώμα: λευκό

710 xxs-l
ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ Χρώμα: λευκό

710 720
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107k  s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ/ με κουμπιά/ γιακά μάο/ κοντό μανίκι/ 
Χρώμα: λευκό

301 - 301d  s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ/  με φερμουάρ/ μακρύ μανίκι 
με ελαστική μανσέτα/ Χρώμα: διάφορα

103

205 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ UNISEX/ με λάστιχο & κορδόνι
Χρώμα: διάφορα

107k 

301d 

301 

205 205
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202 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με γαζωμένη τσάκιση/ 
με λάστιχο & κορδόνι/ Χρώμα: λευκό

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

112112

201201 202

201 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ UNISEX/ με λάστιχο και κορδόνι/ 
Χρώμα: λευκό

112 xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ UNISEX/ με σταυρωτή V λαικμόκοψη/ 
Χρώμα: λευκό

102σ xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ πέτο γιακά/ κοντό η μακρύ μανίκι/ 
κρυφοκούμπι/ Χρώμα: λευκό

102σ
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202 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με γαζωμένη τσάκιση/ 
με λάστιχο & κορδόνι/ Χρώμα: λευκό

202

121 185 105k

121 xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ πέτο γιακά/ με εξωτερικά κουμπιά 
λευκά ή λευκά-μπλέ/ Χρώμα: λευκό

105k s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ AΝΔΡΙΚΟ/ πέτο γιακά / κοντό μανίκι/ 
Χρώμα: λευκό

185 xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ UNISEX/ με σταυρωτή V λαιμόκοψη/ 
με διακοσμητικό σιρίτι/ Χρώμα: λευκό με σιρίτι 
σε διάφορα χρώματα
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114 s-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ AΝΔΡΙΚΟ/ λαιμόκοψη V/ Χρώμα: λευκό

420

420 xxs-xl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ πέτο γιακά με στρογγυλάδα/ 
κρυφοκούμπι/ Χρώμα: λευκό/ * Επωμίδα προαιρετική

114

*Η επωμίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα μοντέλα 
και μπορεί να έχει διάφορα χρώματα.
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505 44 -54
ΦΟΥΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ με φόδρα, φερμουάρ και κουμπί/ 
Χρώμα: λευκό

109 xs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ AΝΔΡΙΚΟ/ πλαϊνό κούμπωμα/ Χρώμα: λευκό

109

505

410

410π xxs-xl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ λαιμουδιά πέταλο/ διπλές πένσες/ 
τσέπες στρογγυλεμένες/ κουμπί λευκό/ Χρώμα: λευκό

410 xxs-xl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ πετό γιακάς/ διπλές πένσες/ τσέπες 
στρογγυλεμένες/ κουμπί λευκό-μπλε/ Χρώμα: λευκό

410π
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112φτ xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ UNISEX/ λαιμουδιά στρόγγυλη με φερμουάρ/ 
Χρώμα: λευκό με διακοσμητικά σιρίτια σε διάφορα χρώματα

112φ

112r xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ UNISEX/ στρογγυλεμένη λαιμόκοψη και σχίσιμο/ 
Χρώμα: λευκό

112φ xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ UNISEX/ λαιμουδιά στρόγγυλη με φερμουάρ/ 
Χρώμα: λευκό

112φτ112r
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119 xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ πετό και φερμουάρ/ Χρώμα: λευκό

116 xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ λαιμουδιά V και κούμπωμα στο πλάϊ/ 
Χρώμα: λευκό

124 116

124 xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ λαιμόκοψη με σχήμα πέταλο/ 
Χρώμα: λευκό

119
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205 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ UNISEX/ με λάστιχο & κορδόνι/ Χρώμα: μπλε

102στ xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με κρυφό κουμπί και διακόσμηση 
με συρίτι/ Χρώμα: λευκό

410b xxs-xl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ διπλές πένσες/ στρογγυλεμένες 
τσεπες/ λαιμουδιά σε σχήμα V/ Χρώμα: λευκό

410b

115k xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ σταυρωτή λαιμόκοψη 
σε σχήμα πέταλο/ Χρώμα: λευκό

102στ

115k

205



15

108 xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ στρόγγυλη λαιμουδιά και πλαϊνο 
κούμπωμα κλειστό στο κάτω τμήμα/ Χρώμα: λευκό

113 xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ μαό γιακάς και πατ με 3 κουμπιά/ 
Χρώμα: λευκό

110t 113

110t xxs-xl
ΧΙΤΩΝΙΟ UNISEX/ στρόγγυλη λαιμόκοψη και κουμπιά 
στον ώμο/ Χρώμα: λευκό

108
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104 42 -62
ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ κοντό μανίκι/ πέτο γιακά/
κρυφό κούμπωμα/ Χρώμα: λευκό

106k 42 -62
ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ κοντό μανίκι/ γιακάς μάο/
πλαϊνό κούμπωμα/ Χρώμα: λευκό

106k104
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430 xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με 3 κουμπιά στη λαιμουδιά/ 
Χρώμα: λευκό

100 430

100 xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με λοξό κούμπωμα στο στήθος/ 
Χρώμα: λευκό
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102σφ xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με φερμουάρ και πέτο γιακά/
Χρώμα: λευκό

102σχ xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ μπέτο γιακά/ με διακοσμητικά τρίγωνα 
στις τσέπες και τους ώμους/ Χρώμα: λευκό με επιλογή 
διακοσμητικού χρώματος

102σκ xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με κρυφό κουμπί και διακόσμηση 
με συρίτι/ Χρώμα: λευκό

102σφ 102σχ102σκ
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105m s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ/ πέτο γιακά / Χρώμα: λευκό με επιλογή 
χρώματος στο γιακά και τις διακοσμητικές φάσες

107m 105m

107m s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ/ γιακά μαό / Χρώμα: λευκό 
με επιλογή διακοσμητικού χρώματος στους ώμους
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210 xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ Χρώμα: λευκό με επιλογή χρώματος 
για τα διακοσμητικά στοιχεία

810 xxs-xxl
ΖΑΚΕΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ/ με τρουκ ή φερμουάρ/ 
Χρώμα: διάφορα

112rc xxs-xxl
ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ λαιμόκοψη με σχίσιμο 
και διακοσμητικό σιρίτι/ Χρώμα: διάφορα

210

810

112rc
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7020 xs-xl
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΑΝΔΡΙΚΗ/ Χρώμα: διάφορα

295 s-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΔΡΙΚΟ/ Χρώμα: μαύρο και μπλε

7015

290 295

7020

290 xs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΟΥΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ Χρώμα: μαύρο και 
μπλέ/ διακοσμητικό σιρίτι προαιρετικό

7015 xs-xl
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ Χρώμα: διάφορα
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955 xl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ/ με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη 
που δένει με κορδόνια/ σε διάφορες ποιότητες υφάσματος/ 
με ενίσχυση απο ύφασμα αδιάβροχο στο στήθος και τα 
μανίκια/ μανσέτα ελαστική/ Χρώματα: σιέλ και πράσινο 
σκούρο 

130k xxs-xxl
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ UNISEX/ χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη 
και παντελόνι με λάστιχο & κορδόνι/ Χρώματα: σιέλ, 
πράσινο σκούρο, βεραμάν, λιλά, φιστικί, ραφ, ροζ, 
τυρκουάζ, ηλεκτρίκ, πετρόλ, μπλέ σκούρο, γκρί

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΟΝΑΔΕΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΣ

955130k
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910 xl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ/ με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη 
που δένει με κορδόνια/ σε διάφορες ποιότητες υφάσματος/ 
μανσέτα ελαστική/ Χρώματα: σιέλ και πράσινο σκούρο 

950 xl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ/ με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη 
που δένει με κορδόνια/ η πλάτη σε διάφορες ποιότητες 
υφάσματος/ στήθος και μανίκια απο ύφασμα αδιάβροχο/ 
μανσέτα ελαστική/ Χρώματα: σίελ και πράσινο σκούρο 

910 950
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130k xxs-xxl
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ UNISEX/ χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη 
και παντελόνι με λάστιχο & κορδόνι/ Χρώματα: σιέλ, 
πράσινο σκούρο, βεραμάν, ηλεκτρίκ, μπλε, μπορντώ, 
πετρόλ, λιλά, φιστικί, ραφ, ροζ

125k xxs-xxl
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΑΝΔΡΙΚΟ/ με λαιμόκοψη V, παντελόνι 
με λάστιχο και κορδόνι/ Χρώματα: σιέλ, πράσινο σκούρο, 
βεραμάν, ηλεκτρίκ, μπλε, μπορντώ, πετρόλ, λιλά

130k 125k130k
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1100

1100 xs-xxl
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ UNISEX „ECONOMY”
χιτώνιο διπλής όψεως με λαιμόκοψη V και χρωματικό 
κωδικό μεγέθους/ παντελόνι διπλής όψεως που δένει 
με φακαρόλα, που το χρώμα της υποδεικνύει και το μέγεθος/ 
Χρώματα: πράσινο ανοιχτό, σιέλ-ραφ, μπορντώ, μπλε

810 xxs-xxl
ΖΑΚΕΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ/ με στρόγγυλη λαιμουδιά,
μακρύ μανίκι με μανσέτα ελαστική/ Χρώματα: σιέλ, 
πράσινο σκούρο, βεραμάν, ηλεκτρίκ, μπλε, μπορντώ, 
πετρόλ, λιλά, φιστικί, ραφ, ροζ, γκρι

810
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600 m-l-xl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/ σε σχέδιο κιμονό/
Χρώματα: διάφορα

135 134

134 s-xxl
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΑΝΔΡΙΚΟ/ 
με στρόγγυλη λαιμόκοψη με σχίσιμο

135 xxs-xxl
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ 
με V και μπλαστρόν διαφορετικού χρώματος

600
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610 m-l-xl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/ πλαϊνο δέσιμο με κορδοάκια/
Χρώματα: διάφορα

610 625 626

625 m-l-xl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/ που δένει στην πλάτη 
με κορδονάκια/ Χρώματα: διάφορα

625 one size
ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/ πουάν με αλληλοκαλυπτόμενη
πλάτη 
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961
ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ TRILAMINATE EN 13795/
σε ύφασμα trimax & microguard

960
ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ TRILAMINATE EN 13795/
σε ύφασμα trimax & microguard

961960
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ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
TRILAMINATE & MICROGUARD OP - EN 13795

ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ ABSORB PLUS

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
STANDARD EN 13795

Η οδηγία EN 13795, η οποία ολοκληρώθηκε το 2006 
ορίζει τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης για μπλούζες 
και χειρουργικά πεδία που διασφαλίζουν την ασφάλεια 
των ασθενών, αλλά και του ιατρικού-νοσηλευτικού 
προσωπικού.        

Η εφαρμογή της οδηγίας EN 13795 δεν είναι υποχρεωτική 
και το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα μπορεί να καθορίσει από 
μόνο του τος απαιτήσεις του σε σχέση με την απόδοση των 
υλικών που χρησιμοποιεί. Παρ’ όλα αυτά η μη εφαρμογή 
των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, σημαίνει ότι το νοσηλευτικό 
ίδρυμα θα πρέπει να αιτιολογήσει την επιλογή του και 
να υποστεί τις συνέπειές της σε περίπτωση που υπάρξει 
ιατρικό παράπονο ή άλλο σχετικό θέμα.

Η οδηγία είναι κοινή για υλικά μιας χρήσης ή πολλαπλών 
χρήσεων και τα χαρακτηριστικά των υλικών τα οποία 
εξετάζονται είναι:

•	 Καθαρότητα	μικροβιακή
 Cleanliness microbial
•	 Καθαρότητα	σωματιδιακή
 Cleanliness particulate matter
•	 Ινίδια
 Linting
•	 Διαπερατότητα	σε	υγρά
 Resistance to liquid penetration
•	 Αντοχή	στην	διάτρηση	–	Στεγνό
	 Bursting	strength	–	Dry
•	 Αντοχή	σε	διάτρηση	–	Υγρό
	 Bursting	strength	–	Wet
•	 Αντοχή	στον	εφελκυσμό	–	Στεγνό
	 Tensile	strength	–	Dry
•	 Αντοχή	στον	εφελκυσμό	–	Υγρό
	 Tensile	strength	–	Wet
•	 Αντίσταση	στην	μικροβιακή	διείσδυση	–	Υγρό
	 Resistance	to	microbial	penetration	–	Wet
•	 Αντίσταση	στη	μικροβιακή	διείσδυση	–	Στεγνό	
	 Resistance	to	microbial	penetration	–	Dry

Στις μπλούζες χειρουργείου το στήθος και τα μανίκια 
και στα τετράγωνα χειρουργείου η περιοχή γύρω από 
το χειρουργικό πεδίο, θεωρούνται κρίσιμες περιοχές 
(critical areas) και τα υπόλοιπα σημεία τους θεωρούνται 
λιγότερο κρίσιμες περιοχές (less critical areas).

Για τις κρίσιμες περιοχές χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής 
απόδοσης (high performance) και για τις λιγότερο κρίσιμες 
περιοχές χρησιμοποιούνται υλικά βασικής απόδοσης 
(standard performance), σύμφωνα με το σχέδιο.

Οι κατασκευαστές υλικών EN 13795, οφείλουν να 
παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες για τον τρόπο 
πλυσίματος, απολύμανσης και αποστείρωσης των υλικών, 
καθώς και να τεκμηριώνουν με εργαστηριακούς ελέγχους 
την συμφωνία των υλικών, καθώς και να τεκμηριώνουν 
με εργαστηριακούς ελέγχους την συμφωνία των υλικών 
που χρησιμοποιούνται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
EN 13795.

Η Άντα παράγει πλήρη σειρά ιματισμού χειρουργείου 
σύμφωνα με την EN 13795. Τα υφάσματα, Microguard OP 
και Trimax (λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές 
μπορείτε να βρείτε στην ενότητα υφάσματα), εγγυώνται 
την ασφάλεια για τους ασθενείς και το προσωπικό του 
χειρουργείου. Ταυτόχρονα οι πετσέτες χειρουργείου 
σε υλικό Absorb Plus διασφαλίζουν μεγάλη 
απορροφητικότητα και το μηδενικό χνούδιασμα 
που χαρακτηρίζει τα υλικά microfiber.

Το τεχνικό μας τμήμα είναι στη διάθεση σας για να σας 
παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Α κρίσιμες περιοχές
 υλικά υψηλής απόδοσης (high performance) 

Β λιγότερο κρίσιμες περιοχές
 υλικά βασικής απόδοσης (standard performance)

A

A A

B

B B
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1700
ΠΟΔΙΤΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ/ με φακαρόλα αλλού χρώματος
και τσεπάκι/ Χρώματα: διάφορα

104cs xxs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ χρωματιστή με ριγέ γιακά 
& ρεβέρ μανικιών/ Χρώματα: διάφορα

17001720 1710

104ct 104ct 104cs

1720
ΠΟΔΙΤΣΑ ΜΕ ΦΡΑΜΠΑΛΑ/ δίχρωμη ή μονόχρωμη/ 
Χρώματα: διάφορα

1710
ΠΟΔΙΤΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ/ με εσωτερικές τσέπες/ 
Χρώματα: διάφορα

104ct xxs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ/ με γιακά & συρίτια
σε άλλο χρώμα/ Χρώματα: διάφορα

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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1750
ΠΟΔΙΤΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ/ δίχρωμη ή μονόχρωμη/ 
Χρώματα: διάφορα

104ch xxs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ χρωματιστή/ Χρώματα: διάφορα

1750

2155

104ch 145

2155
ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΝΕ/ Χρώματα: διάφορα

145σ xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ με φυτίλι στο γιακά, στα μανίκια 
και στο τσεπάκι/ Χρώματα: διάφορα

145 xxs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ με εξωτερικό κουμπί/ διακόσμηση 
με φυτίλι στο γιακά, στα μανίκια και στο τσεπάκι/ 
Χρώματα: διάφορα

205

145σ

17101710
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1786
ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΥ/ Χρώματα: διάφορα

2218
ΚΑΠΕΛΟ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ Χρώματα: διάφορα

250 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ σε καρό σκάκι/ με λάστιχο και 
κορδόνι/ Χρώματα: άσπρο-μαύρο & άσπρο-μπλε

146b xs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ κοντό μανίκι/ κουμπιά bull/ 
Χρώμα: λευκό/ σημαιάκια προαιρετικά

104b xxs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ/ Χρώματα: διάφορα

1765
ΠΟΔΙΤΣΑ ΜΕΣΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ/ σε διχρωμία/ 
Χρώματα: διάφορα

1765 1786

104b 146b

250

2218
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1770
ΠΟΔΙΤΣΑ ΜΕΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ/ με δαντέλα/
Χρώματα: διάφορα

1786
ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΥ/ Χρώματα: διάφορα

205 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ με λάστιχο και κορδόνι/ 
Χρώματα: διάφορα

146βδ xs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ με διχρωμία/ Χρώματα: διάφορα104d xxs-xxl

ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ με δαντέλα στα μανίκια/ 
Χρώματα: διάφορα

17861770

146βδ104d

205
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146bn xs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΔΙΧΡΩΜΟ/ κοντό μανίκι/ κουμπιά bull/ 
Χρώματα: διάφορα

147b xs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΔΙΧΡΩΜΟ/ με μακρύ μανίκι/ 
κουμπιά bull/ Χρώματα: διάφορα

2255
ΚΑΠΕΛΟ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ/ Χρώματα: διάφορα

2300
ΚΑΠΕΛΟ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ χάρτινο continental

2218
ΚΑΠΕΛΟ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ Χρώματα: διάφορα

1785
ΠΟΔΙΤΣΑ ΜΕΣΗΣ KONTH/ με διπλή τσέπη/ 
Χρώματα: διάφορα

1780
ΠΟΔΙΤΣΑ ΜΕΣΗΣ/ τεσσάρων όψεων/ Χρώματα: διάφορα

1795
ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ KONTH/ Χρώματα: διάφορα

230 s-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ με λάστιχο και κορδόι/ ύφασμα 
καρό ψιλό/ Χρώματα: άσπρο-μαύρο & άσπρο-μπλε

205 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ με λάστιχο και κορδόνι/ 
Χρώματα: διάφορα

2255

17951780

205230

146bn

1785 2218

147b

2300

148tb

148tb s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ μακρύ μανίκι/ με κουμπιά bull/ 
Χρώμα: λευκό με επιλογή χρώματος για τα σιρίτια
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148b

250

2250

2600

146

240

2600
ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ/ Χρώματα: διάφορα

146 xs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ κοντομάνικο με απλό κουμπί/ 
Χρώματα: λευκό

2250
ΚΑΠΕΛΟ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΟ

240 s-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΡΙΓΕ / με λάστιχο και κορδόνι/ 
Χρώμα: λευκό με διάφορα χρώματα ρίγας

250 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ με λάστιχο σε καρό μεγάλο/
Χρώματα: άσπρο-μαύρο & άσπρο-μπλε

2218
ΚΑΠΕΛΟ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ Χρώματα: διάφορα

148b xs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ/ με μακρύ μανίκι και αποσπώμενα 
κουμπιά bull/ Χρώματα: λευκό
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ΚΑΠΕΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με δίχτυ/ Χρώματα: λευκό

157 s-xxl
ΡΟΜΠΑ ΤΥΠΟΥ ΚΙΜΟΝΟ/ κοντομάνικι ή αμάνικη/ 
Χρώματα: διάφορα

119c xxs-xxl
ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με φερμουάρ/ 
Χρώματα: διάφορα

670 one size
ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ με κορδονάκια/ Χρώματα: διάφορα

670

119c

2260

157



37

660

156 s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ γιακάς μάο/ κοντό ή μακρύ μανίκι/ 
Χρώματα: διάφορα

660 one size
ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ που δένει στη μέση με κορδόνια/ 
Χρώματα: διάφορα

158 s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ γιακά πέτο/ κοντό η μακρύ μανίκι/ 
Χρώματα: διάφορα

158

156
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2200
ΚΑΠΕΛΟ ΔΙΚΩΧΟ/ Χρώματα: διάφορα

105 s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ με μακρύ μανίκι/ Χρώματα: λευκό

177 s-xxl
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ με τιράντες/ 
Χρώματα: μπλε-ραφ, γκρι-πορτοκαλί

7020 s-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΑΝΔΡΙΚΗ/ Χρώματα: διάφορα

1715 
ΠΟΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ/ μήκος στο γόνατο 
ή στην κνήμη/ Χρώματα: λευκό

173 s-xxl
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ/ Χρώματα: διάφορα

105

1715

2200

173

7020

177
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175 s-xxl
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ με τιράντες/ Χρώματα: διάφορα

174 s-xxl
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ/ Χρώματα: διάφορα

665 one size
ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ Χρώματα: διάφορα

7015 s-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ Χρώματα: διάφορα

8200 s-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΑΚΟ/ Χρώματα: διάφορα

7015

665

174
8200

175
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541c s-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 
Χρώματα: γκρι-πορτοκαλί, μπλε-ρουά, ρουά-μπλε

8200 s-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΑΚΟ/ Χρώματα: διάφορα

543c s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 
Χρώματα: γκρι-πορτοκαλί, μπλε-ρουά, ρουά-μπλε

542c s-xxl
ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 
Χρώματα: γκρι-πορτοκαλί, μπλε-ρουά, ρουά-μπλε

543c 8200542c

541c 541c



8003 s-xxl
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΝΔΡΙΚΟ/ Χρώματα: διάφορα

545 s-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ στρατιωτικού τύπου, 
σε ύφασμα canvas/ Χρώμα: μπλε

205 xxs-xxl
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ Χρώματα: διάφορα

7020 s-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΑΝΔΡΙΚΗ/ Χρώματα: διάφορα

8010 xs-xxl
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ Χρώματα: διάφορα

41

80038010 7020

545205 545
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102σδ xxs-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ Χρώματα: διάφορα

102σδ

107δ s-xxl
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟ/ Χρώματα: διάφορα

107δ



43

412 xxs-xxl
ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ UNISEX/ με διακοσμητικό σιρίτι 
στη λαιμουδιά/ Χρώματα: διάφορα

110t xxs-xxl
ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ με κούμπωμα στον ώμο/ 
Χρώματα: διάφορα

412 110t
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1735
ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΛΕΚΟ/ Χρώματα: διάφορα

1735

8010 xs-xxl
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ/ Χρώματα: διάφορα

1730
ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ Χρώματα: διάφορα

8010

1730
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1720
ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ Χρώματα: ριγέ άσπρο-μαύρο

1715 xs-xxl
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ/ Χρώματα: διάφορα

1708
ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ Χρώματα: διάφορα

1720 1708

7015



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ DERMALUX
Το ύφασμα DERMALUX, που χρησιμοποιείται 
για τα αδιάβροχα νοσοκομειακά μαξιλάρια 
και στρωματοθήκες έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•	 Ύφασμα	συνθετικό	με	επικάλυψη	πολυουρεθάνης.
•	 Αδιάβροχο	με	ειδική	αντιμικροβιακή	
  και αντιβακτηριδιακή προστασία.
•	 Δεν	προκαλεί	αλλεργίες	(υποαλλεργικό)	
  και είναι αντιολισθητικό.
•	 Είναι	χαμηλής	αναφλεξιμότητας.
•	 Δεν	τσαλακώνει	σημαντικά.
•	 Είναι	μαλακό	και	δεν	δημιουργεί	θορύβους.
•	 Έχει	ικανότητα	επιμήκυνσης	(ελαστικότητα)	
  για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς.
•	 Είναι	αεροδιαπερατό	και	διαπερνάται	από	τους		
  υδρατμούς, ώστε να προστατεύεται η φυσική 
  κατάσταση του δέρματος του ασθενούς.
•	 Δεν	κατακρατά	οσμές.
•	 Δεν	αλλοιώνεται	από	βιολογικά	υγρά,	
  φάρμακα και ελαιώδεις ουσίες.
•	 Δεν	περιέχει	PVC,	φορμαλδεΰδη	
  η άλλες τοξικές ουσίες.
•	 Καθαρίζεται	πολύ	εύκολα.		

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Δεν υπάρχει ανάγκη πλυσίματος. Ο καθαρισμός των στρωμα-
τοθηκών και μαξιλαριών DERMALUX απαιτεί μόνο σκούπισμα 
με μαλακό πανί εμποτισμένο με απαλό καθαριστικό και την 
χρήση απολυμαντικού υποχλωριώδους διαλύματος σε αναλό-
για 1 προς 1000.

Η μη αναγκαιότητα πλυσίματος στο πλυντήριο, διασφαλίζει 
την μακροζωία του καλύμματος. Παρ’ όλα αυτά μπορούν να 
πλυθούν στο πλυντήριο με μαλακό απορρυπαντικό σε θερμο-
κρασία 71°C.

Απαγορεύεται το στύψιμο και το στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•	 Αδιάβροχο
•	 Συμβάλει	στην	άνεση	του	ασθενούς
•	 Δεν	χρειάζεται	πλύσιμο
•	 Απαλό,	αθόρυβο	και	φιλικό	για	το	δέρμα	
  (προληπτική αντιμετώπιση των ελκών 
  από κατάκλιση)
•	 Διαπερατό	από	υδρατμούς
•	 Δεν	ευνοεί	την	ανάπτυξη	μικροβίων
•	 Οικονομικό
•	 Μεγάλη	διάρκεια	ζωής
•	 Σήμανση	CE	Mark
•	 Χαμηλή	αναφλεξιμότητα

ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ DERMALUX

Το μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό της στρω-
ματοθήκης DERMALUX έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι αδι-
άβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με 
πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας).

Είναι υποαλλεργικό και χάρη στην ειδική κατασκευή του δεν 
επιτρέπει σε υγρά και σκόνη, οι οποίες είναι η κύρια αιτία 
αλλεργιών, να περάσουν προς το στρώμα.

Έχει	ειδική	αντιμικροβιακή	επεξεργασία	η	οποία	δεν	ευνοεί	
την δημιουργία εστιών μικροβίων στην επιφάνεια του, αλλά 
καθώς είναι διαπερατό από υδρατμούς και αέρα δεν προκα-
λεί εφίδρωση η υπερθέρμανση του δέρματος του ασθενούς.

Σε συνδυασμό με τις μικρές τριβές του υλικού με το δέρμα 
του ασθενούς βοηθάει στην πρόληψη των ελκών κατακλί-
σεων. Τέλος είναι χαμηλής αναφλεξιμότητας και σε χρώμα 
εκρού-μπεζ.

Η στρωματοθήκη DERMALUX διευκολύνει την λειτουργία 
των νοσηλευτικών μονάδων, είναι πολύ φιλική προς τον 
ασθενή και συμβάλει στην οικονομία των Νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων, καθώς εξαλείφει την ανάγκη πλυσίματος και 
προστατεύει το στρώμα από υγρά και σκόνη.

Διατίθεται σε 2 τύπους:
•	 πλήρης	με	επικαλυμμένο	φερμουάρ	
  και από τις τρεις πλευρές
•	 με	λάστιχο	και	κάλυψη	του	επάνω	τμήματος	
  και των πλαϊνών του στρώματος.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ & ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ DERMALUX

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα εξωτερικό κά-
λυμμα των μαξιλαριών DERMALUX έχει σχεδιαστεί ώστε να 
είναι αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα, 
και με πολύ απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας). 

Είναι υποαλλεργικό και χάρη στην ειδική κατασκευή του 
δεν επιτρέπει σε υγρά και σκόνη, η οποία είναι η κύρια αιτία 
αλλεργιών, να περάσουν προς το εσωτερικό του μαξιλαριού. 
Έχει	ειδική	αντιμικροβιακή	επεξεργασία	και	δεν	ευνοεί	
την δημιουργία εστιών μικροβίων στην επιφάνεια του. Αλλά 
καθώς είναι διαπερατό από υδρατμούς και αέρα δεν προκα-
λεί εφίδρωση η υπερθέρμανση του δέρματος του ασθενούς.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Το μαξιλάρι είναι γεμισμένο με σιλικονούχες πολυεστερικές 
ίνες hollow, έτσι ώστε να είναι ελαφρύ και να παραμένει 
αφράτο και μαλακό.

Διατίθενται και μαξιλαροθήκες με φερμουάρ, με ή χωρίς 
εσωτερικό μαξιλάρι. Είναι σε χρώμα εκρού-μπεζ.

Το μαξιλάρι DERMALUX διευκολύνει την λειτουργία των 
νοσηλευτικών μονάδων, είναι πολύ φιλικό προς τον ασθενή 
και συμβάλει στην οικονομία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 
καθώς εξαλείφει την ανάγκη πλυσίματος και έχει πολύ με-
γαλύτερη διάρκεια ζωής από τα κοινά μαξιλάρια.

46 ΠΡΟΪΟΝΤΑ DERMALUX



47ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΕΝΤOΝΙΑ, ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΚΛΙΝΗΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ σε εξαιρετική ποιότητα υφασμάτων, βαμβακερά 
100 % προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου, αλλά και 
σε πολυέστερ-βαμβάκι.

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΜΠΡΙΜΕ, βαμβακερά 100 %.

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ 
ΚΑΙ ΣΙΕΛ, σε εξαιρετική ποιότητα υφασμάτων βαμβακερά 
100 % προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου αλλά και 
σε πολυέστερ-βαμβάκι. Επίσης ΘΗΚΕΣ MAYO, ΘΗΚΕΣ 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ.

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΙΚΕ ΑΠΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου, πλεκτές βαμβακερές, 
αλλά και σε υφασμένο το λογότυπό σας.

ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
βαμβακερές 100 %, εξαιρετικής ποιότητας σε διάφορα βάρη 
από 400 έως 600 gr/m².

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ σε διάφορα χρώματα 
και βραδυφλεγείς.

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΡΛΙ 
κατασκευασμένα στις διαστάσεις, το χρώμα και το πάχος 
που επιθυμείτε.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ DRAPILUX

Οι	κουρτίνες	DRAPILUX	της	σειράς	BIOACTIV	κατασκευα-
σμένες	από	TREVIRA	CS,	προσφέρουν	στο	nοσοκομείο	και	
κλινική, μοναδικής σχεδίασης χρώματα και σχέδια ενώ ταυτό-
χρονα διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του χώρου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
•	 Καλύτερη	ποιότητα	και	απόδοση	στην	υγιεινή	
  του χώρου.
•	 Μόνιμή	προστασία	από	την	ανάπτυξη	
  και μεταφορά βακτηριδίων.
•	 Περιορίζεται	η	διασπορά	βακτηριδίων	
  που προκαλούν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.
•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	αλλεργιών.
•	 Μικρότερη	παραμονή	των	ασθενών	στο	νοσοκομείο		
  με συνέπεια μικρότερο κόστος νοσηλείας.
•	 Δεν	χρειάζονται	συχνό	πλύσιμο.
•	 Μικρότερη	ανάγκη	χρήσης	απολυμαντικών.
•	 Οικολογικές	και	φιλικές	προς	το	περιβάλλον,	
  καθώς για την παραγωγή τους δεν χρησιμοποιούνται  
  χημικά που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
•	 Αυξημένη	ασφάλεια	για	τους	εργαζομένους.
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REGENCY

 Καμπαρντίνα σε ύφανση 2/1
 Σύνθεση: 65 % polyester, 35 % βαμβάκι
 Βάρος: 190 gr/m²
 Φάρδος: 150 cm

•	 Το	πιο	δημοφιλές	και	οικονομικό	ύφασμα	
 για στολές ιατρικού νοσηλευτικού 
 και βοηθητικού προσωπικού.
•	 Επεξεργασία	mercerize	και
	 permasize	(μηδενικό	μπάσιμο).
•	 Εξαιρετική	αντοχή	υφάσματος	
 και χρωμάτων (πλένεται στους 60°C).
•	 Δεν	τσαλακώνει	και	δεν	χνουδιάζει.
•	 Προτείνεται	για	στολές	ιατρικού,	βοηθητικού	
 και νοσηλευτικού προσωπικού.

KSP

 Ποπλίνα σε ύφανση 1/1
 Σύνθεση: 50 % polyester, 50 % βαμβάκι
 Βάρος: 150 gr/ m²
 Φάρδος: 150 cm

•	 Αντιστατικό	–	υποαλλεργικό.
•	 Ύφασμα	για	στολές	χειρουργείου,
 τετράγωνα και σεντόνια χειρουργείου.
•	 Δεν	μαζεύει,	δεν	χνουδιάζει.
•	 Δεν	απελευθερώνει	ινίδια.
•	 Δεν	τσαλακώνει	πολύ.	
•	 Πολύ	μεγάλη	αντοχή	και	ανεξίτηλα	χρώματα.
•	 Προτείνεται	για	στολές	και	ιματισμό	χειρουργείου.

WINDSOR

 Ποπλίνα σε ύφανση 1/1
 Σύνθεση: 65 % polyester, 35 % βαμβάκι
 Βάρος: 140 gr/ m²
 Φάρδος: 150 cm

•	 Εξαιρετικό	για	καλοκαιρινές	στολές.	
•	 Πολύ	ελαφρύ	με	εξαιρετική	αντοχή.
•	 Δεν	τσαλακώνει	σημαντικά	και	δεν	χνουδιάζει.
•	 Προτείνεται	για	στολές	ιατρικού	
 προσωπικού και χειρουργείου.

MEDITEC C

 Ποπλίνα σε ύφανση 1/1
 Σύνθεση: 50 % polyester, 50 % βαμβάκι
 Βάρος: 180 gr/ m²
 Φάρδος: 160 cm

•	 Αντιστατικό	–	υποαλλεργικό.
•	 Δυνατότητα	να	είναι	υδρόφοβο	και	αιμόφοβο.
•	 Εξαιρετική	αντοχή	υφάσματος	και	χρωμάτων.
•	 Δεν	μαζεύει,	δεν	χνουδιάζει,	δεν	απελευθερώνει		
 ινίδια, δεν τσαλακώνει πολύ.
•	 Προτείνεται για ιματισμό και στολές χειρουργείου.

MEDITEC OP

 Ποπλίνα σε ύφανση 1/1
 Σύνθεση: 25 % polyester, 75 % βαμβάκι
 Βάρος: 180 gr/ m²
 Φάρδος: 160 cm

•	 Δυνατότητα	να	είναι	υδρόφοβο	και	αιμόφοβο.
•	 Εναλλακτική	λύση	για	το	χειρουργείο,	
 πιο πλούσιο σε βαμβάκι.
•	 Δεν	μαζεύει,	δεν	χνουδιάζει,	δεν	απελευθερώνει		
 ινίδια, δεν τσαλακώνει πολύ.
•	 Προτείνεται	για	ιματισμό	και	στολές	χειρουργείου.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

1 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 2 ΜΑΥΡΟ 3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 4 ΠΡΑΣΙΝΟ

5 ΒΕΡΑΜΑΝ 6 ΦΥΣΤΙΚΙ 7 ΜΠΕΖ 8 ΑΙΒΟΡΥ

9 ΚΙΤΡΙΝΟ ? 10 ΓΚΡΙ 11 ΜΠΟΡΝΤΩ 12 ΚΟΚΚΙΝΟ

13 ΡΟΖ 14 ΛΙΛΑ 15 ΛΕΥΚΟ 16 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ

17 ΜΠΛΕ ΦΩΤΕΙΝΟ 18 ΤΙΡΚΟΥΑΖ 19 ΜΠΛΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚ 20 ΡΑΦ

21 ΣΙΕΛ 22 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΠΑΛΟ 23 ΡΟΖΙΤΑ 24 ΕΚΡΟΥ

28 ΚΑΦΕ 29 ΝΕΟ ΛΙΛΑ

25 ΣΑΠΙΟ ΜΗΛΟ 26 ΜΕΤΡΟ 27 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ

1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ 2 ΒΕΡΑΜΑΝ 3 ΣΙΕΛ 4 ΛΕΥΚΟ

1 ΣΙΕΛ 2 ΜΕΤΡΟ 3 ΤΙΡΚΟΥΑΖ 4 ΜΠΛΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚ

5 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 6 ΦΥΣΤΙΚΙ 7 ΒΕΡΑΜΑΝ 8 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ

9 ΠΕΤΡΟΛ 10 ΛΕΥΚΟ 11 ΜΠΟΡΝΤΩ 12 ΕΚΑΙ

13 ΓΚΡΙ 14 ΝΕΟ ΛΙΛΑ

1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΝΙΑΣ 2 ΣΙΕΛ

1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΝΙΑΣ 2 ΣΙΕΛ
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OLYMPIC 215

 Καμπαρντίνα σε ύφανση 2/1
 Σύνθεση: 35 % polyester, 65 % βαμβάκι
 Βάρος: 215 gr/m²
 Φάρδος: 160 cm

•	 Εξαιρετικό	ύφασμα	πλούσιο	σε	βαμβάκι,	
 αλλά με πολύ μεγάλη αντοχή και ελάχιστο 
 μπάσιμο.
•	 Προτείνεται	για	στολές	ιατρικού	
 και νοσηλευτικού προσωπικού.

ΣΕΙΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ COMFORTEC

COMFORTEC 215

 Καμπαρντίνα λευκή και μπλε μαρέν
 Σύνθεση: 50 % βαμβάκι, 50 % polyester
 Βάρος 215 gr/m²

COMFORTEC 180

 Καμπαρντίνα λευκή
 Σύνθεση: 50 % βαμβάκι, 50 % polyester
 Βάρος 180 gr/m²

•	 Είναι	το	τέλειο	ύφασμα	για	στολές	νοσηλευτικού	
 και ιατρικού προσωπικού.
•	 Χάρη	στη	χρήση	ειδικών	νημάτων	και	ειδικού	
 τρόπου ύφανσης το ύφασμα δίνει έναν μοναδικό 
 συνδυασμό άνεσης και ποιότητας.
•	 Το	ύφασμα	χρησιμοποιεί	μια	διπλού	μίγματος	
 κατασκευή που δημιουργεί δύο ξεχωριστές πλευρές.
 Σε επαφή με το δέρμα είναι σχεδόν μόνο το βαμβάκι.
•	 Η	εξωτερική	πλευρά	είναι	πλούσια	σε	πολυεστέρα		
 για να διασφαλίζει μεγάλη αντοχή υφάσματος και  
 χρωμάτων, μειωμένο μπάσιμο και απορρόφηση 
 λεκέδων, ενώ το εσωτερικό είναι πολύ πλούσιο 
 σε βαμβάκι, για να δίνει πιο καλή αίσθηση στον 
 χρήστη και μεγαλύτερη απορροφητικότητα του ιδρώτα.
•	 Τα	διπλού	μίγματος	υφάσματα	βελτιστοποιούν	
 τα καλύτερα χαρακτηριστικά του βαμβακιού και  
 του πολυεστέρα αντί να τα αναμειγνύουν όπως 
 συμβαίνει στα κοινά σύμμεικτα υφάσματα.
•	 Το	ύφασμα	δίνει	έναν	μοναδικό	συνδυασμό	
 άνεσης και ποιότητας σε ένα ύφασμα κατάλληλο 
 για πολλές χρήσεις.
•	 Ελάχιστο	χνούδισμα	και	δεν μαζεύουν.
•	 Εύκολο	πλύσιμο,	στέγνωμα	και	σιδέρωμα.
•	 Μεγάλη	αντοχή.
•	 Μεγάλη	αναπνεσιμότητα.
•	 Ένα	ύφασμα	που	θα	σας	αφήσει	απόλυτα	
 ικανοποιημένους.

ΣΕΙΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ MICROSAFE

MICROGUARD

 Σύνθεση: 99 % polyester, 1 % ίνες άνθρακα
 Βάρος: 120 gr/m²
 Φάρδος: 155 cm

•	 Φράγμα	υγρών	και	σωματιδίων.
•	 Αντιστατικό.
•	 Κατασκευασμένο	με	τεχνολογία	μικροϊνών	
 που προσφέρει πολύ καλή αναπνεσιμότητα 
 για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη.
•	 Προτείνεται	για	την	κατασκευή	μπλουζών	
 χειρουργείου.
•	 Καλύπτει	τις	απαιτήσεις	της	EN	13795	
	 standard	performance.

MICROGUARD OP

 Σύνθεση: 99 % polyester, 1 % ίνες άνθρακα
 Βάρος: 130 gr/m²
 Φάρδος: 150 cm

•	 Φράγμα	υγρών	και	σωματιδίων.
•	 Αντιστατικό.
•	 Κατασκευασμένο	με	τεχνολογία	μικροϊνών	
 που προσφέρει πολύ καλή αναπνεσιμότητα 
 για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη.
•	 Προτείνεται	για	την	κατασκευή	μπλουζών	
 χειρουργείου.
•	 Καλύπτει	τις	απαιτήσεις	της	EN	13795	
	 standard	performance.

TRIMAX

 Σύνθεση: 77	%	polyester,	18	%	μεμβράνη	PTFE,
 5 % συγκολλητικό υλικό
 Βάρος: 180 gr/m²
 Φάρδος: 160 cm

•	 Φράγμα	υγρών	και	σωματιδίων	με	απορροφητικότητα		
 υγρών στην εξωτερική πλευρά του. Αντιστατικό.
•	 Κατασκευασμένο	με	τεχνολογία	trilaminate.
•	 Προτείνεται	για	την	κατασκευή	ιματισμού	
•	 και	μπλουζών	χειρουργείου.
•	 Καλύπτει	τις	απαιτήσεις	της	EN	13795	high	perf.

1 ΠΡΑΣΙΝΟ 2 ΣΙΕΛ 

1 ΠΡΑΣΙΝΟ 2 ΣΙΕΛ 

1 ΒΕΡΑΜΑΝ 

1 ΛΕΥΚΟ
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ABSORBPLUS

 Σύνθεση: 100 % polyester
 Βάρος: 290 gr/m²
 Φάρδος: 140 cm

•	 Αντιστατικό.
•	 Κατασκευασμένο	με	τεχνολογία	μικροϊνών	
 που προσφέρει πολύ μεγάλη απορροφητικότητα  
 υγρών, χωρίς να απελευθερώνει ινίδια.
•	 Προτείνεται	για	την	κατασκευή	πετσετών	
 χειρουργείου.

MK 5050

 Καμπαρντίνα σε ύφανση 2/1
 Σύνθεση: 50 % polyester, 50 % βαμβάκι
 Βάρος: 210 gr/m²
 Φάρδος: 150 cm.

•	 Προτείνεται	για	στολές	ιατρικού	
 και νοσηλευτικού προσωπικού.

CHEF’S CHECK
CHESSBOARD CHECK
BROKEN STRIPE
BROAD STRIPE

•	 Προτείνεται	για	στολές	μαγείρων	και	διακοσμητικά		
 στοιχεία στις στολές προσωπικού.

ΣΕΝΤΟΝΟΠΑΝΟ Ν 210

 Ποπλίνα σε ύφανση 1/1
 Σύνθεση: 100 % βαμβάκι
 Βάρος: 210 gr/m²
 Φάρδος: 160 cm

•	 Το	παραδοσιακό	ύφασμα	χειρουργείου	με	βαφές		
 ιντατρέν για να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες  
 πλύσης και υποχλωριώδη.
•	 Με	επεξεργασία	sanfor	για	να	μη	μαζεύει	σημαντικά.
•	 Προτείνεται	για	ιματισμό	χειρουργείου	
 και για σεντόνια κλινικής ασθενών.

ΠΟΠΛΙΝΑ Ν 170

 Ποπλίνα σε ύφανση 1/1
 Σύνθεση: 100 % βαμβάκι
 Βάρος: 180 gr/m²
 Φάρδος: 150 cm

•	 Με	επεξεργασία	sanfor	για	να	μη	μαζεύει	σημαντικά.
•	 Προτείνεται	για	κοστούμια	χειρουργείου.

16 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ

1 ΛΕΥΚΟ

1 ΠΡΑΣΙΝΟ 2 ΣΙΕΛ 3 ΛΕΥΚΟ 

1 ΒΕΡΑΜΑΝ 2 ΣΙΕΛ 3 ΛΕΥΚΟ 

•	 Το	σήμα	ή	το	λογότυπο	της	εταιρείας	σας	μπορεί	
 να κεντηθεί με ανεξίτηλες κλώστες ή να τυπωθεί 
 με μεταξοτυπία.
•	 Υπάρχει	δυνατότητα	τοποθέτησης	λευκής	
 υφασμάτινης θεροκολλητικής ετικέτας με το όνομα,  
 ή και το τμήμα ή και την ειδικότητά σας.
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