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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 18-1-17 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

2.00 μμ στο  οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση ) του γενικού νοσοκομείου Άρτας για 

την προμήθεια των παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των τιμημάτων του Γ.Ν. 

Άρτας 

 

1. Αντιμικροβιακοί καθετήρες έσω και έξω σφαγιτιδικής υποκλείδιας και μηριαίας  

Το σέτ να περιέχει καθετήρα 3 αυλών  και 4 αυλών . 

 

Α) 20cm 3 αυλών  

Β) 20cm 4 αυλών  

 

-Συρμάτινο οδηγό  

-Διαστολέα  

-Σύριγγα 5ml 

-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 ). 

 

2. 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 
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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. 

 

3.Συσκευές χορήγησης εντερικής διατροφής μέσω αντλίας με συνοδό εξοπλισμό.  

 

4. Σωληνάρια Vacutainer πλαστικά κενού αέρα αποστειρωμένα, διαυγή  με πώμα ασφαλείας. 

Διαστάσεων 16χ100 mm , με EDTA 18,0mg των 100ml. 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ K2DTA ΤΩΝ 10MI. 

 

Πλαστικά σωληνάρια γενικής αίματος κενού αέρα , συνθετικά ,άθραυστα , αποστειρωμένα διαυγή , με 

πώμα  ασφαλείας στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης . 

Τα  σωληνάρια πρέπει να είναι διαστάσεων 16χ100mm, να φέρουν αντιπηκτικό 18 .Dmg  EDTA K2 

spray dried) και να  δέχονται όγκο δείγματος ολικού αίματος  10ml. 

Tα σωληνάρια πρέπει να έχουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία σήμανσης δείγματος .Στο 

σωληνάριο πρέπει να αναγράφεται το CE, το  LOT παραγωγής , η μέθοδος αποστείρωσης και το REF. 

Τα σωληνάρια  πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλειστά προαναλυτικά συστήματα.  

Προτιμώμενη η συσκευασία των 100 σωληναρίων.  

 

5. A) Μαχαίρια  για ιατροδικαστική εξέταση:  α)   (Virchow ,brain knife 33,0 cm total) TEM 1  

                                                                       Β)  (viston amputating  knife , cutting length TEM 1 

 B) Ψαλίδι αρτηριών για ιατροδικαστική εξέταση: α) Artery scissors dehcate  11,5 mm str. buttoned 

.ΤΕΜ1 

 

6.  Συσκευές έγχυσης  για χορήγηση διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές  αντλίες OPTIMA .Να προσφε 

ρθούν  με μακρά ημερομηνία λήξεως .  

 

 7. Συσκευές έγχυσης  για χορήγηση διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές  αντλίες OPTIMA( φωτοσκιερές  

Να προσφε ρθούν  με μακρά ημερομηνία λήξεως . 

 

8. Κοίλος επαναχρησιμοποιούμενος φακός επαφής πολλαπλών χρήσεων για οπτικοποίηση του 

οπίσθιου ημιμορίου ολικής διαμέτρου 11 χιλιοστών  

 

9. Α) Κυκλώματα αναπνευστήρα dipap  

    Β) Μάσκες bipap  vision πολλαπλών χρήσεων μέγεθος (  l ) ,( m). 

  

10. Διάλυμα υαλουρονικού νατρίου Ιξωδοελαστικό. 

 

11. Βουρτσάκια test pap αποστειρωμένα (όχι υγρής φάσης ). Να σταλεί δείγμα. 

 

12.  Θήκες αυτοκόλλητες θερμοσυγκολούμενες  για κλίβανο πλάσματος. 

 

13.  Ιξωδοελαστικό διάλυμα θαλουρικού νατρίου με λιδοκαίνη. 

 

14. Βίδες Asnis 4mm annulated  τιτανίου .Κωδ 604622, κωδ 6046224 , κωδ 6046 226  

 

15.  Αντιμικροβιακοί καθετήρες έσω και έξω σφαγιτιδικής  υποκλείδιας και μηριαίας φλέβας τεσσάρων 

αυλών 8fr . 

 

A) 20CM  

B) 30 CM  

 

-Συρμάτινο οδηγό  

-Διαστολέα  

-Σύριγγα 5ml 

-Βελόνα παρακέντησης  

-Διακόπτες ροής αίματος σε κάθε αυλό  

-Κινητά πτερύγια στερέωσης 
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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 ). 

 

16. ALVOGEL αιμοστατικό για το οδοντιατρικό ιατρείο . 

 

17. Λάμα δερμοτόμου BA708R . 

 

18. Πέταλα σκελετικής έλξης τύπου doehler  Α) 210x160 mm/4mm 

                                                                       Β) 210Χ110mm/4mm   

 

19. Mερκούροχρώη (διάλυμα μεμβρωμίνης 2% ). 

 

20. Σινική μελάνη μαύρη. 

 

21. Αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης  απόρριψης του ρύγχους 

να έχουν εύκολη βαθμονόμιση .   

 

 22. Ουροκαθετήρες tieman folley ( με μπαλονάκι ) σιλικόνης  Ν016, Ν018, Ν010, Ν012, Ν014. 

 

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  19-1-17 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 π.μ  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, 

και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

   
                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
                                                                                               
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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