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ΥΛΙΚΟ >>. 

   

 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της   24-9-15    ημέρα Πέμπτη   
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.Ψαλίδι υπερήχων Ν 3811630. 

2.Επιθέματα για μολυσματικά ή δύσοσμα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλισης πολουρεθάνης με 

υδρονεργό άργυρο (Ag) με περιμετρικό κολλητικό  15 χ20 cm. 

3.Σωληνάρια Vacutainer 10mi με αντιπηκτικό 18,0mg EDTAK2 διαστάσεων 16χ100mm κενού  αέρα 

αποστειρωμένα διαυγή με πώμα ασφαλείας. 

4Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων που δεν απαιτεί τη χρήση λαρυγγοσκοπίου διασφαλίζοντας 

τους αεροφόρους οδούς  από του στόματος με ταυτόχρονο αποκλεισμό του οισοφάγου. Η λαρυγγική 

μάσκα πολλαπλών χρήσεων πρέπει να είναι κατά κατασκευασμένη από σιλικόνη υψηλής ποιότητας. Να 

είναι ατραυματική,να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πάνω από 30 φορές. Επιπρόσθετα πρέπει να 

διατίθεται με δυνατότητα πρόσβασης στον οισοφάγο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί 

στοματογαστρικός τύπου Levin .Ο αεροθάλαμο να είναι ενισχυμένος επιτρέποντας τη χρήση 

αερισμού με θετική πίεση έως 40 CMH20   

5.Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων που δεν απαιτεί τη χρήση  λαρυγγοσκοπίου διασφαλίζοντας 

τους αεροφόρους οδούς από του  στόματος. Η λαρυγγική μάσκα να είναι πολλαπλών χρήσεων και να 

είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη υψηλής ποιότητας .Να είναι ατραυματική και να μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί πάνω 30 φορές .Ο αεροθάλαμος να είναι ενισχυμένος, επιτρέποντας τη χρήση 

αερισμού με θετική πίεση έως 40 CMH2O. 

6.Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με caff .Nα είναι κατασκευασμένοι από μαλακό pvc latex free .Με 

μεταλλική σπιράλ ενίσχυσης που περικλείεται στο τοίχωμα του σωλήνα ώστε να μην τσακίζει. .Το 

σπιράλ να επιτρέπει στο σωλήνα την επαναφορά χωρίς να τσακίζει  ή να μικραίνει τη διάμετρο του 

σωλήνα .Με εσωτερική επένδυση σιλικόνης ώστε να διευκολύνει την είσοδο του καθετήρα αναρρόφησης  

Να  είναι ατραυματικός μεταφέρουν αεροθάλαμο χαμηλής πίεσης. Να προσφέρονται για στοματική και 

ρινική διασωλήνωση.  Α) Ν
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7. Διάλλυμμα  γλυκίνης ( Σ0ΡΒΙΤΟΛΗ –ΜΑΝΙΤΟΛΗ ) 3000ML απαραίτητα για διουρθηκές  επεμβάσεις 

8. Καθετήρας εμβολεκτομής  fogarty  μονού αυλού με μπαλόνι 80cm. 

Α) 3FR B) 4FR Γ) 5FR Δ) 6FR. 

9.Φίλτρα λευκαφαίρεσης λευκών αιμοσφαιρίων ανά κλίνη . 
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10. Χειρουργικά ουρολογικά πεδία TUR διαστάσεων 150χ170cm από υλικό non woven με 

ενσωματωμένη σακούλα συλλογής υγρών με φίλτρο συλλογής ιστοτεμαχίων σύστημα παροχέτευσης 

υγρών και μεταλλικό έλασμα στη σακούλα. 

11. Επιστόμια ( φυσούνα) μ.χ για τα σπειρόμετρα ενηλίκων (χωρίς φίλτρο). 

12. Γάζα απλή Α) 10χ10 περίπου. 

13. Συσκευή πλύσης μηριαίου αυλού για ορθοπεδικές επεμβάσεις με κοντό ρύγχος. 

14. Χαρτί  αποστείρωσης για τύλιγμα πακέτων Α) 60χ60cm . 

15. Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα τριών στρωμάτων από υλικό von woven και πλαστικό ( χωρίς 

αυτοκόλλητο ) διαστάσεων 75χ100 χωρίς οπή περίπου. 

16. Αυτοκόλλητες θήκες για κλίβανο ατμού Α) 130χ270 περίπου.  

17. Ακίδες για λήψη αίματος με επικάλυμμα αποστειρωμένα 21G.  

18.Σωληνάρια  γυάλινα μικροαιματοκρίτη ηπαρινισμένα. 

19.SET σπόγγοι με αντιμικροβιακό στα εξής μεγέθη Α) M (13X17X3 CM ) B) L (15X20 X3 CM ) Σπόγγοι 

κάλυψης ελλειμμάτων μαλακών μορίων με σταθερή αρνητική πίεση τύπου vac. 

20.Νεφροειδή μ.χ. χάρτινα .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 25 /9/2015   Παρασκευή   και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα 

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

 
                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                             ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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