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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   >>. 
   
            
   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της   8-10-15   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.Αλάτι  χοντρό τυροκομικό  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  
 
2. ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ. 
(Πολύβρυσα έγχυσης των πέντε στροφίγγων τύπου 3way σε σειρά ,με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και 
αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου κλειστού συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 
ημερών .Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200cm από 
πολυθυλαίνιο με διατομή αυλού 2.5 χ 4.1m Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex. ειδικότερα οι 
βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) να είναι βαλβίδες ουδέτερης 
παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης ,περίπου 0.05 ml (να διαθέτουν στοιχεία ) β) εντελώς 
διαφανείς ,χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης γ) συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία 
χορήγηση, τουλάχιστον 300ml/min δ) με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας 
κάνουλας προστατευμένης από σπασίματα κατά την σύνδεση τους. 
 
3. Γάζα απλή 5χ5 cm διπλωμένη 
 

4. Αυτοκόλλητες θήκες για κλίβανο ατμού  

   A) 200χ350 περίπου. 

 

5. Διαθερμίες χειρουργικές μιας χρήσεως ( μπαταρία ). 

 

6. Αντιμικροβιακοί καθετήρες 3 αυλών διαποτισμένοι με αντιβιοτικά και υδρόφιλη επικάλυψη ez-pass. Nα περιέχουν 

τις δυο αντιβιοτικές ουσίες  ριφαμπικίνη και μινοκυκλίνη .Να διατίθενται στο μέγεθος 7f και μήκος 20cm.  

 

7. Συσκευές έγχυσης για χορήγηση διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές αντλίες OPTIMA. 

 

8. Ηλεκτρόδια κύστεως για ουρολογικά  χειρουργικά.  

Να είναι εύκαμπτα με άκρο κομβίο (μπίλια) .Να έχει μήκος 40cm και διάμετρο  6 FR ώστε να διέρχεται από τις θήκες 

κύστεοσκοπίου με διάμετρο 19.5 FR και άνω που διαθέτει η κλινική μας . Να συνδέεται και να συνεργάζεται με το 

μονοπολικό καλώδιο της διαθερμίας που έχει η κλινική μας .  

 

9. Σάκοι ουρητηροστομίας. Να είναι διαφανείς αυτοκόλλητοι με ασφαλές κλείσιμο στην έξοδο των ούρων. Η κολλητική 

επιφάνεια να είναι να είναι εύκαμπτη, με βαλβίδες αντεπιστροφής και με δυνατότητα προσαρμογής του ανοίγματος 

εώς και 54 mm περίπου. 

 

10. Απολυμαντικό  αλκοολούχο , για επιφάνειες ιατρικών μηχανημάτων  χειρουργικά  τραπέζια. 

 Να προσφέρεται σε μικρή συσκευασία έως 1000 χιλ. με συσκευή ψεκασμού (spray), να μην περιέχει αλδεϋδες, να 

περιέχει αλκοόλες, να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV) Να είναι συμβατό με μεταλλικές 

επιφάνειες. Να έχει αποτελεσματική δράση το αργότερο σε 5 δευτερόλεπτα και να αναφέρεται. Να έχει άδεια 

κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και να έχει σήμανση CE. 
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11. SET παρακέντησης θώρακα με βαλβίδα HEIMLICH. Να  διαθέτει καθετήρα διαμέτρου  

 8 FR   μήκους 16cm,  RADIOPLQUE OVER 18 GA. 

 

12. Αυτοκόλλητα για μέτρηση βάθους αναισθησία  συμβατά με την συσκευή bis. Νοσοκομείου. 

 

13. Οδηγοί τραχειοσωλήνων πολλαπλών χρήσεων. Να διατίθενται σε large μέγεθος. 

 

14. Σετ σύνδεσης αποσύνδεσης κεντρικού καθετήρα κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης( FISTULAS) αποστειρωμένο 
χειρουργικό πεδίο, απορροφητικό αδιάβροχο και μέγεθος από 40χ40 εως 50χ50 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. 
 
15 .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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 

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

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 9-10-15 ημέρα 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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