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ΘΕΜΑ : << ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >> 
  
 
           
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  23– 6-15   ημέρα Tρίτη     και ώρα 
14.00  στο γραφείο προμηθειών-διαχείριση  του γενικού νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  
για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας : 
 
1.Πλέγμα από πολυπροπυλένιο 15χ15cm σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία. 

2. Σετ σύνδεσης αποσύνδεσης κεντρικού καθετήρα κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης( FISTULAS)  

-αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο, απορροφητικό αδιάβροχο και μέγεθος από 40χ40 εως50χ50 με οπή 

-ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ (μ ) ή (s) μέγεθος 

-τέσσερεις η πέντε αποστειρωμένες γάζες. 

-ένα ειδικό αντιαπεργιακό αυτοκόλλητο (strip) για την στήριξη του καθετήρα. 

-τέσσερα ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα (strip) για την σταθεροποίηση της αρτηριακής και της 

φλεβικής γραμμής. 

-δυο μαντηλάκια οινοπνεύματος.  

κατά τη λήξη της αιμοκάθαρσης 

-ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ (m) , ( s) μέγεθος. 

-τέσσερεις η πέντε αποστειρωμένες γάζες 

-μεγάλος αυτοκόλλητος επίδεσμος για την στερέωση του καθετήρα-δυο καπάκια καθετήρα. 

 

3. Αποστειρωμένα set φλεβοκέντησης αιμοκάθαρσης στην έναρξη και στη λήξη  

-αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο απορροφητικό, αδιάβροχο και μέγεθους από 40χ40 έως 50χ50cm 

-ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ  

-δυο η τρεις αποστειρωμένες γάζες 

-δυο η περισσότερα τολύπια γάζας 

-δυο αντιαπεργιακά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των βελονών της αιμοκάθαρσης 

-τέσσερα ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα για τη σταθεροποίηση των γραμμών. 

Στη λήξη της αιμοκάθαρσης 

-ένα ζεύγος αποστειρωμένα γάντια λάτεξ 

-δυο η τρεις αποστειρωμένες γάζες 

-δυο μεγάλα τολύπια γάζα.  

-τρία μικρά τολύπια γάζας  

-δυο ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα  

-δυο ειδικά πίεστρα από ελαστικό εύκαμπτο πλαστικό με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης. 

 

4. Καθετήρες αναρ. με βαλβίδα Ν
Ο
 14 . 

 

6. Καθετήρες αναρ. με βαλβίδα Ν
Ο
 16. 
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7.Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσοσμα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλισης  πολυουρεθάνης, υψηλής 

απορροφητικότητας προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου (Ag)  (χωρίς silver  σουλφοδιαξίνη ) 

ομοιογενώς κατανεμημένο, με περιμετρικό  φυσικό υλικό κυτταρίνης κολλητικό  σχήμα πτέρνας 20χ20 

cm περίπου. 

 

8. Κρέμα  ενυδατική αποφολυδωτική με ουρία και γαλακτικό οξύ για τη φροντίδα  διαβητικών ποδιών για 

πρόληψη.  

 

9. Χαρτί αποστείρωσης 60 x 60 περίπου. 

 

10. Χαρτί αποστείρωσης 100 x 100 περίπου. 

 

11. Πλήρες κύκλωμα μιας χρήσης για φορητό αναπνευστήρα Η150 (New port) ενηλίκων. Να φέρει 

πιστοποιητικό από το εργοστάσιο κατασκευής ότι είναι συμβατό με τον αναπνευστήρα. 

 

12. Συμπλήρωμα πρωτεϊνών σε σκόνη. Να περιέχει πρωτεΐνη >90 gr /100 cm και λίπος < 1,5 gr / 100 

ml. 

 

13. Πεδία αποστειρωμένα  χωρίς οπή(50χ50cm) απόκλιση 10cm περίπου. 

 

14. Ενδοτραχειακοί σωλήνες τραχειοστομίας με αεροθάλαμο και ρυθμιζόμενο βάθος τοποθέτησης στην 

τραχεία Νο 8 . 

 

15.Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσοσμα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλισης αφρώδες  

πολυουρεθάνης υψηλής απορροφητικότητας  με προσθήκη στοιχειακού  αργύρου (Ag)  (χωρίς silver  

σουλφοδιαξίνη ) ομοιογενώς κατανεμημένο με περιμετρικό  φυσικό υλικό κυτταρίνης κολλητικό  13X13 

cm περίπου. 

 

16. Αυτοκόλλητες θήκες για κλίβανο ατμού 200χ350 περίπου.  

 

17. Αυτοκόλλητες θήκες για κλίβανο ατμού 200χ400 περίπου. 

 

18. Θήκες αυτοκόλλητες και θερμοσυγκολούμενες για κλίβανο πλάσματος STERRAD 150 x 270mm 

περίπου. 

 

19. Θήκες αυτοκόλλητες και θερμοσυγκολούμενες για κλίβανο πλάσματος STERRAD  200 x 400mm 

περίπου. 

  

20. Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 90 x 250 περίπου.  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ                                      
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 24/6/2015   Τετάρτη   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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