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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  >> 
 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 29-12-15  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.Κυτία μολυσματικά κόκκινα 60 liitron.  

 

2. Set κλειστού κυκλώματος παρακέντησης φλέβας   Νo 22. 

Κλειστό σύστημα ασφαλούς φλεβοκέντησης Νο22 

-Ο σχεδιασμός του να συνδυάζει τη χρήση του κοινού φλεβοκαθετήρα με το χειρισμό της  

πεταλούδας για εύκολη εισαγωγή και την αποφυγή επαφής με το αίμα. 

-Να διαθέτει πτερύγια στήριξης τα οποία να βοηθούν στην εισαγωγή και να στηρίζουν τον  

Καθετήρα και   να είναι μαλακά και εύκαμπτα και απέχουν από το σημείο εισαγωγής.  

-Να διαθέτει μηχανισμό εμπλοκής και κάλυψης της βελόνας του στειλεού, για την αποφυγή 

τραυματισμού κατά την εισαγωγή. 

-Να έχει ενσωματωμένη διαφανή προέκταση η οποία στο άκρο της να καταλήγει σε σχήμα  

Υ, ώστε να απλουστεύεται η χορήγηση φαρμάκων και διαλυμάτων αλλά και να εμποδίζει  

την επαφή με το αίμα.  

-Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς  

πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά, σταθεροποιητές, ως το πλέον βιοσυμβατό υλι 

κό με τον ανθρώπινο οργανισμό, και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες. 

-Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε  

να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής. 

-Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να έχει τέλεια εφαρμογή με τον οδηγό στυλεό  

(βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή του. 

-Να διαθέτει εγκοπή LL (Luer Lok) για δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών χωρίς  

τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες με ρύγχη LL και LS (Luer Slip).  

-Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. 

-Να είναι αποστειρωμένος με ΕΤΟ (οξείδιο του αιθυλενίου) με 5ετή διάρκεια της  

αποστείρωσης. 

-Να διαθέτει νούμερα 22G.- 

Να έχει πιστοποίηση iso. 

 

3. Θήκες αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 150χ300 περίπου. 
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4. Καθετήρας αιματουρίας 3 way couvelaire με σπιράλ επίστροση  υδρογέλη μπαλόνι ( 30-50 )ml με 

ευρείες οπές για να μην αποφράσσει από πήγματα αίματος.  Νο16   

 

5. Καθετήρες Dufour 3way, με μπαλόνι 60/80 ml , από μαλακό κίτρινο Latex , ενισχυμένοι από νάιλον 

σπιράλ. Να είναι επενδεδυμένοι με υδρόφιλη πολυουρεθάνη.  Νο16   

 

 

6. Στυλεοί βαμβακοφόροι χωρίς υλικό, σε σωληνάριο (δείγμα). 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 30/12/2015 Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, 

τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
 

 
 

                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
 

                                                            ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ                                                                                     
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