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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >> 

 

            

      Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 15-3-16  ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00  στο  

οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση )   του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των 

παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :  

 

 

1. Σύστημα δύο τεμαχίων βάση –σάκος κολοστομίας. 

2. Καπέλα ολικής κάλυψης  HOODS από υλικό  non- woven με ορατή διάτρηση. 

3. Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας χρήσης, αδιάβροχες Ουρολογικής χρήσης TUR, αδιάβροχη 

στο μπροστινό τμήμα  με πιέτα στο κέντρο του στήθουςXL. 

4. Δείκτες χημικοί για κλίβανο πλάσματος (STERAND). 

5. Α) Γάζα ακτινοσκιερή  10 χ 10 cm12 play 

Β) Γάζα ακτινοσκιερή 10 χ 20 cm 12 play  

Γ) Γάζα απλή 10 χ10 cm 12 play 

Δ) Γάζα απλή 10 χ 20 cm12 play 

6. Υγρό απολύμανσης  10 litron ( για συσκευή απολύμανσης ANIOS ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΜΑΣ ΚΩΔ DJP SF ) 

7. Κασέτες για κλίβανο πλάσματος ( STERAND). 

8. Ποτηράκια ούρων αποστειρωμένα  

9. Ποτηράκια  μη ούρων αποστειρωμένα 

10. Πολύβρυσα  5 στροφίγγων (5 way )  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. 

11. Ποδιές πλαστικές μ.χ 

12. Φλεβοκαθετήρες με βαλβίδα 20 G 

13. Φλεβοκαθετήρες με βαλβίδα 22 G 

14. Ουρολογικά πεδία TUR  150 χ170 εκατοστά από υλικό non woven με ενσωματωμένη σακούλα συλλογής 

υγρών με φίλτρο συλλογής ιστοτεμαχίων , σύστημα παροχέτευσης υγρών και μεταλλικό έλασμα με 

σακούλα 

15. Μάσκες οξυγόνου επανεισπνοής ενηλίκων 

16. Καθετήρες Foley 2way απλοί νούμερο 16 

17. Καθετήρες  Foley 2way απλοί νούμερο 18 

18. Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα νούμερο 16  

19. Μάσκες οξυγόνου ( γυαλάκια) 

20. Φακελάκια φαρμάκων 
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21. Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί Ν
0
3 

22. Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί Ν
0
4 

23. Φακαρόλα των 100 Μ 

24. Ρινικά ταμπόν 80ΜΜ  

25. Ποτηράκια φαρμάκων  

26. Μάσκες  οξυγόνου ενηλίκων  

27. Μάσκες  οξυγόνου παίδων   

28. Καθετήρες Levin απλοί νούμερο 18 

29. Γάζα λαπαροτομίας ακτινοσκιερή με κορδόνι 40 cm x 40 cm   

30. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff  νούμερο 7.( Δείγμα) 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 αναγράφεται 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. 

31. Λάστιχο αναρρόφησης  διαστάσεις 7χ10 mm  1.5 mm πάχος περίπου διάμετρο  

σε κουλούρα 

32. Οδηγό διασωλήνωσης για Τραχειοσωλήνες ΝΟ2 

 

 

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

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  16-3-16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και 

οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
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                                                                                               ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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