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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ >> 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 3-2-16  ημέρα  
Τετάρτη 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.Ενδοτραχειακοί σωλήνες με caff No 8. 
 Nα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να μην τραυματίζει αλλά και να μην 
κάμπτεται να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκιερή γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον οδηγό (PILOT), 
πλήρωσης του CAFF, Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να 
ναγράφεται το νούμερο του .Το caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν 
επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση .Το Cuff να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. Η βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να μην 
ξεφουσκώνει μόνο του το CAFF, για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος τοποθέτησης του 
τραχειοσωλήνα. 
 
2. Μετατροπέας αιματηρής πίεσης μ.χ. μόνος (transducer).Συμβατά με τα μόνιτορ vita-logic   

4500.  

 

3. Kαθετήρες tieman   No10 

 

4. Λαβίδες μ.χ. (ψαλιδάκια ) πλαστικά. 

 

5. Συνδετικό τύπου ( Τ ) αναπνευστικού κυκλώματος , με εσωτερική διάμετρο 15mm και 

εξωτερική διάμετρο 22mm . ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ. (Δείγμα). 

 

6. Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί Νο 2. 

 

7.Νεφροειδή μ.χ.  

 

8. Ιμάντες ανάρτησης χειρός collar caff.  
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9. Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας χρήσης, αδιάβροχες ,με εξωτερική ή 

εσωτερική πλαστική ενίσχυση μπροστινό μέρος της μπλούζας και στα μανίκια μεγέθη 

XL.(ΔΕΙΓΜΑ). 

 

10. 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. 

 

11 .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.  

 

12. Πώματα φλεβοκαθετήρων. 

 

13. Σωληνάρια προθρομβίνης. (ΔΕΙΓΜΑ). 

 

14. Καθετήρες – σωλήνες αερίων Νο 22 . 

 

15. Αντλίες έγχυσης φαρμάκων για μετεγχειρητική αναλγησία πολλαπλών ροών  είναι 

αποστειρωμένη μ.χ. με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 100% σιλικονούχο. Ο 

σωλήνας να μην τσακίζει  και ο ρυθμιστής να είναι μικρός και μακριά από το σημείο σύνδεσης 

με το ασθενή. Να είναι μ.χ. με αυτόνομη λειτουργία και η ροή έγχυσης να μεταβάλλεται με τη 

χρήση ειδικού κλειδιού. 

1) Χωρητικότητα 100 ml με ροή 2-5 mi/h. 

2) Χωρητικότητας 275-300 ml  με ροή 5-8 mi/h. 
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16. Ιατρικές μπλούζες  μη αποστειρωμένες αδιαφανής, να διαθέτουν πλεκτή μανσέτα και να 

είναι αδιάβροχες  μ.χ. για την προφύλαξη του προσωπικού του Γασ/κου –Ενδοσκοπικού 

Ιατρείου κατά τις ενδοσκοπήσεις Νο (L).  (ΔΕΙΓΜΑ). 

 

16. Μητροσκόπια πλαστικά μ.χ. (βλάβες ) ( Μ ). 

 

17. Χωνάκια εξεταστικά ωτοσκοπίου μ.χ Νο 2.5 

 

 18. Νάθηκας προστασίας σημείου φλεβοκέντησης extra small. 

 

19. 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 C. 
 
 
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  ημέρα 4-2-16 Πέμπτη  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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