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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ  >>. 
   
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της   10-11-15    ημέρα  Τρίτη     
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. Φερμουάρ κοιλίας (προσωρινό μέσο σύγκλισης κοιλιακού τραύματος από πολυεστέρα με επένδυση 

πολυαιθυλενίου ) 50cm x 43cm περίπου. 

2.Σύρμα σε βέργα με θηλιά 1,2  mm περίπου. 
 
3. Σλιπ δικτυωτό ελαστικό. 
 

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. Σεντόνι εξεταστικό ρολό αδιάβροχο 50χ50 περίπου 

 

7. Σωληνάρια γυάλινα μικροαιματοκρίτη ηπαρινισμένα. 

 

8. Υδατοπαγίδες για το μηχάνημα leon plus. 

 

9.Βούρτσες χειρ/ου μ.χ χωρίς αντισηπτικό  

 

10.Σάκος αναρρόφησης μ.χ χωρητικότητας 2000 ml με εσωτερική βαλβίδα φίλτρο. 
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11. Παγίδα υγρασίας για αναπνευστήρα Siemens servoi. 

 

12.Αυτοκόλλητα για μέτρησης βάθους αναισθησίας συμβατά με τη συσκευή BIS του νοσοκομείου μας  

 

13 Μάσκες  με ασπίδα προστασίας ζελατίνης μ.χ  

 

14. Ειδικό εμφύτευμα για τις διαστάσεις του κρανιακού οστικού ελλείμματος με κατάλληλο βιοσυμβατικό 

υλικό καθώς και υλικά στήριξης .Έχει υποβληθεί σε  CT εγκεφάλου με τομές 1mm προκειμένου να 

κατασκευαστεί τρισδιάστατο μοντέλο. 

 

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

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 11/11/2015   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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