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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
>> 
                                               
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 11 -12-14    ημέρα Πέμπτη      
και ώρα 14.00  στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας   για την προμήθεια των 

παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :   
       

1. Καθετήρες 2way απλούς Ν
Ο 
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2.Συνδετικό αναπνευστικού κυκλώματος τύπου Τα αναπνευστικών κυκλωμάτων . 

 

3. Βελόνες kirshner με άκρο Trocar .Διαμέτρου: 

-2,00m, μήκος 230m 
-1,6m, μήκος 230m 
-1,2m, μήκος 230m- 
-2,4m, μήκος 230m. 
 
4. Ασκός εξωτερικής παροχέτευσης εγκεφάλου .  
 
 5.Μπιμπερό νεογνών με θηλή σιλικόνης και καπάκια . 
 
 6.Σρογγυλά μικρά τσιροτάκια ( Για μετά την αιμοληψία). 
 
7.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. 
 
8.. Δίσκοι (λάμες) για γυψοπρίονο  χωρίς πλαστικό στο κέντρο διαμέτου περίπου 5,5cm.Να σταλεί δείγμα. 
 
9. Κάνουλες για υδροδιαχωρισμού 27g,μιας χρήσης με γωνία . 
 
10.Τροχός για μηχανήματα κοπής γαζών.  
 
11.Σωλήνας ασφάλειας Ο2 περίπου 7,5 μέτρα, σύνδεση με μάσκα Ο2 (γυαλάκια) . 
 
 
12.Φίλτρα για την αντλία  βρογχοαναρρόφησης τύπου RVTM -20 1000MBAR.Nα είναι μιας χρήσης. 
 
13. Φίλτρα προστασίας από υπερχείλιση για την αναρρόφηση GIMA. 
 
14.Μικροεματοκρίτες ηπαρισμένοι (κόκκινοι )σε συσκευασία των καθαροί έτοιμοι για χρήση. 
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15.Απολυμαντικό αλκοολούχο, με επιφάνειες ιατρικών μηχανημάτων, χειρ/κα τραπέζια κ.α. Να προσφέρεται 
 σε συσκευασία 1000 ml με συσκευή ψεκασμού (spray), να μην περιέχει αλδεΰδες, να περιέχει αλκοόλες 
 να είναι μικροβιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV). Να είναι συμβατό με μεταλλικές επιφάνειες.  
Να έχει αποτελεσματική δράση το αργότερο σε 5 δευτερόλεπτα και να αναφέρεται.  
Να έχει έγκριση από τoν ΕOΦ 

16. Ποδιές αδιάβροχες μιας χρήσης ζελατινέ.  

17.Θερμογραφικό χαρτί για αντλία αερίων GEM PREMIER  

18. Πουάρ μετάγγισης αίματος 

20. Πεδία αποστειρωμένα χωρίς οπή 50 x 50cm περίπου  . 

21. Σάκος α) κολοστομίας και β)  βάσεις κολοστομίας 

22. Σάκος κολοστομίας αυτοκόλλητος αδιαφανές, - Β) Λοσιόν καθαρισμού δέρματος στομίων  

23. Σάκοι μολυσμένου ιματισμού αξεδιάλυτοι στο πλυντήριο. 

24. Αυτοκόλλητο αφρώδες επίθεμα υδροενεργού αργύρου χωρίς Silver σουλφοδιαζίνη (να μην προκαλεί αργύρωση) με εξωτερική 

 επικάλυψη μεμβράνης για την αποφυγή της διαβροχής φυσικό υλικό κυτταρίνη, περιμετρικό κολλητικό, ειδικό σχήμα φτέρνας  

( 20x20cm περίπου). 

25. Αυτοκόλλητο αφρώδες επίθεμα υδροενεργού αργύρου χωρίς Silver σουλφοδιαζίνη να μην προκαλεί αργύρωση με εξωτερική  

επικάλυψη μεμβράνης για την αποφυγή της διάβροχης με περιμετρικό κολλητικό από φυσικό υλικό κυτταρίνη 18 x 18cm 

 περίπου (10% απόκλιση). 

26. Αυτοκόλλητο αφρώδες επίθεμα υδροενεργού αργύρου χωρίς Silver σουλφοδιαζίνη να μην προκαλεί αργύρωση με  

εξωτερική επικάλυψη μεμβράνης για την αποφυγή της διάβροχης με περιμετρικό κολλητικό από φυσικό υλικό κυτταρίνη 15 x 20cm περίπου  

(10% απόκλιση 

27. Αποστειρωμένο αλγηνικό κορδόνι με ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη κυτταρίνης και γουλουρονικό  

οξύ διαστ. από 3εκ πλάτος έως 45εκ μήκος περίπου για έλκη με οστικό έλλειμμα.  

28. Σκούφιες χειρουργείου με λάστιχο πίσω 

29. Σλίπ γυναικών δικτυωτό. 

30. Φίλτρα κατακράτησης λευκών αιμοσφαιρίων για μετάγγιση μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών παρά την κλίνη. (bed side). 
 Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση  μίας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών ή ολικού αίματος. 
Θα πρέπει να περιλαμβάνει :ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό του αίματος  αυτοπληρούμενο  σταγονομετρικό θάλαμο,  

φίλτρο λευκαφαίρεσης   υψηλής  απόδοσης . 
Να παρέχουν γρήγορη διέλευση του αίματος με σταθερή ροή σε όλη τη διάρκεια της μετάγγισης. 
Να εξασφαλίζει ευκολία χρήσης και ταχύτητα ενεργοποίησης . 
Να έχουν την δυνατότητα ροής 60ml/min,για χρήση και σε Μ.Ε.Θ, χειρουργείο και  έκτατα περιστατικά. 

Να επιδέχονται χρήση pressure cuff έως 300 mmHg. 
Να διαθέτουν μεμβράνη φίλτρου και εξωτερικό κάλυμμα τα οποία να είναι απόλυτα βιοσυμβατά σύμφωνα με το ISO 10993-4  
Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία , απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για  χρήση. 
Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας των αρμόδιων αρχών των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να παρέχουν πιστοποιητικά ποιότητας κατασκευής  
Να είναι σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύονται με οδηγίες χρήσεως  
Ειδικά  
Ζητείται ο υπολειπόμενος αριθμός των λευκοκυττάρων να είναι κάτω από 2χ105 ανά μονάδα αίματος και να επιτυγχάνει 

 απομάκρυνση αιμοπεταλίων μεγαλύτερη του 97%. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση των ερυθροκυττάρων. 
Ζητείται να είναι μεγαλύτερη του 91%. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποφυγή μετάδοσης του CMV μέσω της μετάγγισης 
 
31.Προέκταση ορού με 3 way και σύνδεση luer lock μήκους 150 cm περίπου . 

ΑΔΑ: ΩΤ1Ξ4690ΒΒ-9ΟΣ



 

 

 
32. Κρικοειδής σωλήνας για αναπνευστικάκυκλώματα σε κουλούρα 50cm ,με εσωτερική διάμετρο 22mm.Nα είναι μιάς χρήσεως. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
MΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
Στις 12 /12/2014  Παρασκευή   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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