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ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ . 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 27-06-2014, 
ημέρα Παρασκευή μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 
(2681021414) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων 
αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :   

 
  
1.Συνδετικά τύπου Τ, αναπνευστικού κυκλώματος. Να διαθέτουν εσωτερική διάμετρο 15 mm 
και εξωτερική διάμετρο 22 mm για κάθε άκρο.  

 
2.Μορφοτροπέας μονός αυλός συμβατός με φορητό monitor NIHON KOHDEW RSM 23ο1Κ με 

την προϋποθέσει να παρέχει το ανάλογο καλώδιο. . 

3. Δοκιμαστικοί ασκοί σιλικόνη 1 litr.  

4.Βελόνες Fistulas νούμερο 16. Να είναι περιστρεφόμενες να φέρουν κλίπς στον αυλό ,να 
διαθέτουν (BACK EYE) και να είναι ατραυματικές , το πάχος του τοιχώματος της βελόνας να 
είναι εξαιρετικά .Να έχουν διάμετρο από 14-18 G.Το μήκος της βελόνας να είναι τουλάχιστον 
20mm. 
 
5.Τσιμέντο οστών με αντιβιοτικό για χρήση σε συσκευή ανάδευσης σε κενό αέρος  

  
6.Συσκευή μετάγγισης αίματος και παράγωγων με ογκομετρική συσκευή.  
 
7.Στυλεός πρόσθιας βιτρεκτομής για μηχάνημα Legacy. 
 
.8. Σπάτουλες για TEST-PAP – πλαστικές – Αποστειρωμένες.  
 
9.Αρτηριακός καθετήρας από TEFLOW PTFE διαμέτρου 20G μήκους 45-60mm να έχει 
επικάλυψη σιλικόνης και διακόπτη ροής αίματος. Να έχει απόλυτη εφαρμογή του καθετήρα με 
το στυλεό οδηγό (βελόνα ) που επιτρέπει ασφαλή τοποθέτηση στην αρτηρία . 
 
 10. Κουρτίνα κάθετης απομόνωσης για ηλώσεις, αδιαφανής με υποδοχές αναρρόφησης 
,σάκκο συλλογής υγρών .Διαστάσεων 230χ320 περίπου . 
 
11.Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα με αυτοκόλλητο opcite χωρίς οπή   
διαστ. 45 x 60cm περίπου . 
 
12. Χειρουργικά πεδία άκρων με οπή ελαστική τριών στρωμάτων διαστάσεων 220x320cm 
περίπου. 



13. Ουρολογικά πεδία TUR διαστάσεων περίπου 150x170cm περίπου .Από υλικό 

αδιάβροχο non -wornen .Nα φέρει ενσωματωμένη σακούλα  συλλογής υγρών , με φίλτρο συλλογής 

ιστοτεμαχίων, σύστημα παροχέτευσης υγρών και μεταλλικό έλασμα στη σακούλα για να παραμένει 

ανοικτή. Να έχει αυτοκόλλητη περιοχή στην κοιλιακή χώρα για συγκράτηση πάνω στον ασθενή. 

Ελαστικό δακτύλιο για την ψηλάφηση του προστάτη . (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ). 

  

14 .Συσκευή πλύσεως εκπλύσεως μηριαίου με ρύγχος. 
 
15 .Διακόπτες 3way . 
 
16. Χαρτί υγείας λευκό  δίφυλλο γκοφρέ 500gr Να είναι λευκό απαλό ,ανθεκτικό και 
απορροφητικό από πρωτογενή χαρτομάζα . 
 
17. Δοχείο Απορ. Βελονών  πλαστικά  5, 4 ΛΙΤΡΟΝ περίπου . 
 
18.Σφουγγάρια απλά . 
 
19. Κάλτσα αποστειρωμένη από αδιάβροχο πλαστικό  εξωτερικά και βαμβακερή επίστρωση 
εσωτερική διαστ. 25 x 120 cm. 
 
 20.Συσκευή Παροχής Τραύματος PENTON Νο12 
 
21 Συσκευή Παροχής Τραύματος PENTON Νο16 
 
22. Συσκευή Παροχής Τραύματος PENTON Νο18. 
 
23. Συσκευή Παροχής Τραύματος PENTON Νο14. 
 
 
  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ  30/6/2014 ΣΤΙΣ 10:00   πμ 
 

 

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΛΙΚΟ 

   
 

                       
                                                                                                      
 

                                                                                                

                                                                                                   

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                         ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

      

 


