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

 

            

    Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 25-4-16  ημέρα Δευτέρα 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.Στρόφιγγες 3 δρόμων (3-way). 

Να είναι ανθεκτική, ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα εμφάνισης ρωγμών και διαρροών , ακόμα κατά 

την χορήγηση υψηλών συγκεντρώσεων ,διαφορετικών κατηγοριών φαρμακευτικών ουσιών ουσιών 

όπως :αναισθητικά, αντιβιοτικά, ανοσοκατασταλτικά , κυτταροστατικά, λιπίδια , κλπ. Την ίδια υψηλή 

αντοχή να εμφανίζει και στη τακτική χρήση αλκαλικών αντισηπτικών διαλυμάτων .Έτσι αποκλείεται η 

πιθανότητα αεροεμβολής ,μολύνσεων ,διαρροών αίματος ή διαλυμάτων και διασφαλίζεται πλήρως, τόσο 

ο ασθενής , όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό.( να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό από 

κοινοποιημένο οργανισμό). 

Οι συνδέσεις τις στρόφιγγας να είναι σταθερές με καλή αίσθηση κουμπώματος ανά 45
0
 και να 

αποκλείεται η πιθανότητα εμφάνισης διαρροών ακόμα και μετά από πολλές αλλαγές στη συνδεσμολογία 

της, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της για πολλές μέρες . 

Να είναι εργονομική και ο χειρισμός της να είναι απροβλημάτιστος. 

Να μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα γύρω από τον άξονα της ,ακόμα και μετά τη σύνδεση της. 

Να μπορεί να περιστραφεί ελευθέρα γύρω από τον άξονα της , ακόμα και μετά τη σύνδεση της.  

Οι συνδέσεις της, να είναι τύπου lock . 

Να είναι απόλυτα διαφανής  

Τα χρώματα της στρόφιγγας να είναι μπλε, άσπρο κόκκινο και κίτρινο . 

Η στρόφιγγα να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε αυτοκόλλητο στερεωτικό, έτσι ώστε αν και 

στερεωμένη, να μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον άξονα της.  

Να διατίθενται και με προέκταση 10,25,50,75 ή 100 εκ. 

 

2. Αντιμικροβιακοί καθετήρες έσω και έξω σφαγιτιδικής υποκλείδιας και μηριαίας φλέβας τριών αυλών  

7F. 

Α)   20cm 

Β)   30cm   

Το σέτ να περιέχει καθετήρα 3 αυλών  

-Συρμάτινο οδηγό  

-Διαστολέα  

-Σύριγγα 5ml 
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-Βελόνα παρακέντησης  

-Διακόπτες ροής αίματος σε κάθε αυλό  

-Κινητά πτερύγια στερέωσης 

Ο καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη , ώστε να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για μεγάλο 

χρονική για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να δημιουργεί επιπλοκές. Να διαθέτει μαλακό άκρο και να 

είναι ακτινοσκιερός .Να διαθέτει αντιμικροβιακή επικάλυψη από polyhexanide για μακροχρόνια 

προστασία. Να διατίθεται σε μήκη 20 και 30 εκατοστών . 

Ο συρμάτινος οδηγός να μην τσακίζει , να είναι ευλύγιστος και να διαθέτει άκρο τύπου j για την εύκολη 

προώθηση του.  

Κάθε αυλός του καθετήρα να είναι εφοδιασμένος με διακόπτη ροής αίματος , ώστε να μην επιτρέπεται η 

διαφυγή αίματος , η οποία θα είχε ως κίνδυνο τη μόλυνση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού , 

παράλληλα όμως να προστατεύει τους ασθενείς από αεροεμβολή. 

Να είναι κατασκευασμένος βάση των iso standards και να φέρουν πιστοποιητικό ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών (CE MARK ). 

 

3. Σετ σωλήνα πνευμοθώρακα πλευρικής συλλογής SELDINGER.  

Α)   16      F 

Β)   18      F 

Να περιλαμβάνει σωλήνα (όχι καθετήρα ) ακτινοσκιερό μήκος 41cm και με διάμετρο 16f-18f πολλαπλές 

οπές. 

Να φέρει οδηγό σύρμα ιδιαίτερα ενισχυμένο, διαστολέα ηχογενή βελόνα και πλαστικό οδηγό εισαγωγής. 

Να διαθέτει δείγμα και prospectus. 

 

4. Σετ διαθερμικής τραχειοστομίας Νο    8  

Να περιλαμβάνει μόνο διαστολέα με ραβδώσεις και με σαγρέ επιφάνεια χειρισμού του. 

Με 3 διαστολείς τοποθέτησης αεραγωγού 21F-24F-27F μέσω των οποίων να εισάγεται αεραγωγός 

νούμερο 7-8-9 οποιαδήποτε στιγμή με το ίδιο σετ.  

Βελόνα , νυστέρι, ποτηράκι απόθεσης βελονών και σύρμα  

Να κατατεθεί δείγμα και prospectus.  

 

5. Καθετήρες 3 αυλών  7F με δύο αντιβιοτικά. 

Nα είναι εμποτισμένος με τα αντιβιοτικά ριφαμπικίνη, μινοκικλίνη με όριο ανίχνευσης των ουσιών αυτών 

στο αίμα του ασθενή 0,5 mg/mi 

Να μειώνει σε ποσοστό 0.3% τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στη ΜΕΘ που οφείλονται στον 

καθετήρα. 

Με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή πί 28 ημέρες με αμείωτη δραστικότητα . 

Να έχει διάμετρο 7FRΚΑΙ ΣΕ ΜΉΚΗ 18-20-25CM 

Να κατατεθεί δείγμα και PROSPECTUS. 

 

6. Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ταυρολιδίνης  2%  για αντιμετώπιση των λοιμώξεων των καθετήρων. 

 

7.Σάκοι αναρρόφησης 2litron με αντιμικροβιακά κοκκία και με εσωτερική βαλβίδα-φίλτρο. 

   

8.φλεφοκαθετήρες με βαλβίδα 24g ΔΕΙΓΜΑ. 

  

9. Μάσκες αερολίν παίδων νεφελοποίησης   με ποτηράκι (αερολίν ) . 

 

10. Κουστούμια sontara xl. 

  

11. Κάλυμμα τραπεζιού  εργαλειοδοσίας μια χρήσης Αποστειρωμένου υλικού, 2 στρωμάτων μεγέθη 

150x190 περίπου. 

 

12.Βαμβάκι 

 

13.  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). ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. 
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14. Ενδοτραχειακούς με caff Νο2  

(Τραχειοσωλήνες μ. χ. με CAFF. 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.). ΔΕΙΓΜΑ.  

 

15. Λαρυγγοσκόπιο bullard για δύσκολη διασωλήνωση με ειδική διαμορφωμένη λάμα για δύσκολο 

αεραγωγό διασωλήνωσης. 

Να είναι εφοδιασμένο με ψυχρό φωτισμό , να διαθέτει κάμερα ώστε να προβάλλει την εικόνα του 

ανωτέρου αεραγωγού σε ξεχωριστή οθόνη . 

 

16. Αντικειμενοφόρες πλάκες με εσμυρισμένο άκρο ,όχι θετικά φορτισμένες , με αντικολλητικά 

επίστρωση και διαστάσεις 25χ50 πιστοποιημένα. Δείγμα. 

 

17. Οξικό οξύ 3%  ή  5%   των 5 λίτρων . 

 

18. Καπέλα ολικής κάλυψης hoods από υλικό non –woven με ορατή διάτρηση. ΔΕΙΓΜΑ  

 

19. Σωληνάρια ταχείας καθίζησης για vasmatic 20 (κλειστού τύπου ). 

 

20. Κύκλωμα νεογνικό ασθενούς πολλαπλών χρήσεων για αναπνευστήρα leoni modil. 

 

21. Απορρυπαντικό  σε υγρό για πλύσιμο χειρ/κών εργαλείων στο χέρι. Να είναι χαμηλού αφρισμού, 

ελαφρά αλκαλικό, χωρίς καυστικά αλκάλια η ιωδιούχα παράγωγα. Να επιτυγχάνει υψηλού βαθμού 

απολύμανση (όχι προαπολυμαντικό) εντός 15  - 20 λεπτών. Να είναι συμβατό με το υλικό προς πλύση 

όπως χειρ/κά εργαλεία, ενδοσκόπια κ.λ.π. 

 

22. Ασκός εξωτερικής παροχέτευσης εγκεφάλου (μόνο ασκό). 

 

23. Α) Σύριγγα μεταλλική πολλαπλών χρήσεων (οδοντιατρική ) carpule .  

      B) Βελόνες μ.χ 27g 0.4 x 0.4  mm οδοντιατρικές για Carpule. 

 

24. Βελόνες kirsher μηρού 23cm με άκρο trocar 4,0 mm 

 

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 26-4-16  ημέρα Τρίτη  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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