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Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 

                    47100- Άρτα 
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ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ >>. 

 

 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  3-12-14      
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00  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.Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένη για οφθαλμολογικές επεμβάσεις με σακούλα 
ενσωματωμένη εκατέρωθεν χωρίς οπή  και τεμνόμενο οθώνειο διαστάσεων 1.20χ1.70 cm 
περίπου . 
 
2 Μαχαιρίδιο 15 μοιρών  μιας χρήσης με χειρολαβή από ιατρικό χάλυβα για πλάγια είσοδο 
στον πρόσθιο θάλαμο βοηθητικών εργαλείων. 
 
3. Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας μιας χρήσης κεκαμένο, 2,75 χιλ. Με άνω και κάτω κοπτικά σημεία  
από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση 
κατά των αντανακλάσεων του μικροσκοπίου  και ειδική σήμανση στα 2 χιλ. ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης από το χειρουργό του βάθους της τομής 
 
4. Κάνουλες Κυστοτόμοι   κεκαμένοι 27g, μιας χρήσης. 
 
5.Κασέτες φακοθρυψίας (Legacy  2000 MACKOOL) με ΤΙP 
 
6.Σάκοι ουρτηροστομίας διαφανής αυτοκόλλητοι με ασφαλές κλείσιμο στην έξοδο των ούρων. 
Η κολλητική επιφάνεια επιφάνεια να είναι εύκαμπτη με βαλβίδα αντεπιστροφής και με 
δυνατότητα προσαρμογής του ανοίγματος μέχρι 54mm. 
 

 7. Ασκός εξωτερικής παροχέτευσης εγκεφάλου .  
 
8. Βελόνες kirshner με άκρο Trocar .Διαμέτρου:  
-2,00m, μήκος 230m  
-1,6m, μήκος 230m  
-1,2m, μήκος 230m- 
-2,4m, μήκος 230m. 
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  9.Μπιμπερό νεογνών με θηλή σιλικόνης και καπάκια . 
 
  10.Σρογγυλά μικρά τσιροτάκια ( Για μετά την αιμοληψία). 
 

11.Στηθοσκόπιο ο διοισοφάγου απλό-λείο εξευγενισμένο  θερμοευαίσθητο  υλικό.  
 
Με λεπτό μπαλόνι για υψηλή ακουστική δυνατότητα. Με Luer  Lock ή με  
Προσαρμογέα στηθοσκοπίου. Ειδικό κατάλληλο υλικό για ατραυματική εισαγωγή μιας χρήσεως. 
 Μεγέθη 9 fr - 12 -18 fr - 24 fr. 
 
12. Δίσκοι (λάμες) για γυψοπρίονο  χωρίς πλαστικό στο κέντρο διαμέτου περίπου 5,5cm.Να σταλεί δείγμα. 
 
13. Κάνουλες για υδροδιαχωρισμού 27g,μιας χρήσης με γωνία . 
 
14.Τροχός για μηχανήματα κοπής γαζών.  
 
15.Σωλήνας ασφάλειας Ο2 περίπου 7,5 μέτρα, σύνδεση με μάσκα Ο2 (γυαλάκια) . 
 
16.Συσκευές με σάκο, με μιας χορήγησης εντερικής διατροφής συμβατές με αντλία Applix 
 Vision  Fresenius 
 
17.Φίλτρα για την αντλία  βρογχοαναρρόφησης τύπου RVTM -20 1000MBAR.Nα είναι μιας χρήσης. 
 
18. Φίλτρα προστασίας από υπερχείλιση για την αναρρόφηση GIMA. 
 
19.Μικροεματοκρίτες ηπαρισμένοι (κόκκινοι )σε συσκευασία των καθαροί έτοιμοι για χρήση. 
 
20.Σάκοι χορήγησης παρεντερικής διατροφής και υγρών , χωρητικότητας  3000 ml . 
 
21.Ρινική κάνουλα για μέτρηση υψηλής άνεσης  με συνδετικό luer lock 60cm για το μηχάνημα μελέτης ύπνου  
SOMNO SCREEN PLUS PSG+TELE . 
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( ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
Στις 4/12/2014 Πέμπτη   και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το 

άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση 
αυτών . 

 
 

                                                                                      Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                   ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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