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Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                            ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
                    47100- ΆΡΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127 
FAX : 2681361408 
 
 
ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 1-3-17 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. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΡΙΩΝ   ΑΥΛΩΝ Καθετήρας κεντρικής φλεβικής 

προσπέλασης που να διαθέτει: Mαλακό και εύκαμπτο ατραυματικό άκρο .Η εξωτερική 

διάμετρος του καθετήρα να είναι 7 Fr Να διατίθεται σε μήκος 20 και 30 cm για σφαγιτιδική ή 

υποκλείδιο προσπέλαση εσωτερικό εύρος των αυλών να είναι  16/18/18G5.   Το οδηγό σύρμα 

να μην τσακίζει κατά τη χρήση6.  Να διατίθενται στο σέτ  βελόνες 18G, 22G και  

φλεβοκαθετήρας 16G 

 

2.  Πλέγμα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 15χ15cm. 

 
3. Μερκουροχρώη (διάλυμα μερβρωμίνης) 

 
4. Στερεά διαλύματα διττανθρακικών σάκοι διττανθρακικών με σταθεροποιητή του PH (κιτρικό ) 

για μηχανήματα Fressenius  4008S -B των  650 gr .Στις προσφορές να αναγράφονται σαφώς 

εάν προσφέρουν το ζητούμενο είδος. 

 
5. Προσωρινοί καθετήρες αιμοκάθαρσης διπλού αυλού α) μήκος 15cm με ευθέα άκρα α) Β) μήκος 

20 cm με ευθέα άκρα Γ) μήκος 15cm με  κεκαμένα άκρα  άκρα Δ) μήκος 15cm με κεκαμένα  

άκρα.Ο καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη  ο διαστολέαςνα είναι 10-12 fr η εξωτερική 

διάμετρος μεγαλ΄υτερη από 11FR η διάταξη των αυλών να είναι side by bide 

 
6. Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 130x150cm 

 
7. Συσκευές αυτομετάγγισης αίματος με διπλό θάλαμο . 

 
8. Ψαλίδι υπερήχων διαμέτρου 5mm με δυνατότητα περιστροφής 360o για λαπαροσκοπικές 

επεμβάσεις ,μήκους 30-36 cm να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτή. 

 
9. Κουρτίνα κάθετης απομόνωσης διαφανήδιαστάσεων 230χ320 για ορθοπεδικές επεμβάσεις με 

μεμβράνη τομής υποδοχές αναρρόφησης σάκο συλλογής υγρών. 

 
10. Πλύση -έκπλυση λαπαροσκοπική τύπου τρομπέτας με ενσωματωμένες σωλήνες για 

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 

 
11. Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων M-L με clip τιτανίου διαμέτρου 10mm για 

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 
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12. Πλέγμα από e-PTFE 100% διαστάσεων 10χ15cm  β) Πλέγμα από e-PTFE 100% διαστάσεων 

20χ25cm. 

 
13. Συσκευή πλύσης έκλυσης μηριαίου αυλού με κοντό ρύγχος. 

 
14. Ορθοπεδική κάλτσα αποστειρωμένη μ.χ. 30χ120 cm XL αδιάβροχη με εσωτερική επίστρωση. 

 
15. Τεμνόμενα χειρουργικά πεδία διαστάσεων 45χ60 cm αποστειρωμένα μ.χ.  

 
16. Υγρό απολυμαντικό ANIOS DGP 10 LITRON  για  τη συσκευή απολύμανσης που υπάρχει στο 

χειρ/ο. 

 
17. Βελόνες kirshmer με άκρο trocar μήκους 23cm -1,2 mm, -1,4 mm-1,6mm -1,8mm- 4.0mm. 

 
18. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ  ΔΥΟ ΑΥΛΩΝ Καθετήρας κεντρικής φλεβικής 

προσπέλασης που να διαθέτει: Mαλακό και εύκαμπτο ατραυματικό άκρο Η εξωτερική 

διάμετρος του καθετήρα να είναι 7 Fr Να διατίθεται σε μήκος 20 και 30 cm για σφαγιτιδική ή 

υποκλείδιο προσπέλαση. Το εσωτερικό εύρος των αυλών να είναι  16/18/18G5.   Το οδηγό 

σύρμα να μην τσακίζει κατά τη χρήση6.  Να διατίθενται στο σέτ  βελόνες 18G, 22G και                        

φλεβοκαθετήρας 16G 

 
19. Διαθερμίες μ.χ. με button κοπής αιμόστασης. 

 
20. Κλειστό σύστημα βρογχοαναρρόφησης για συνεχόμενη ασφαλή χρήση 3 ημερών (72 ωρών ) 

και με αυτόματο σύστημα πλύσης του καθετήρα 14fr για τραχειοσωλήνα (τραχειοστομία). 

 
21. Κλειστό κύκλωμα βρογχοαναρρόφησης για ασφαλή χρήση συνεχή για 3 ημέρες (72 ώρες )14f 

για ενδοτραχειακό σωλήνα. 

 
22. Σωλήνας αέρα με ενσωματωμένο σωληνάκι πίεσης αέρος για point dileverl Hoffrichter του 

εργαστηρίου. 

 
23. Χειρουργικές διαθερμίες μπαταρίας μ.χ. 

 
24. Χαρτί θερμογραφικό nihon kohden cardiofax m κωδ fq w 210-140. 

 
25. Σάκοι παρεντερικής χορήγησης  υγρών 3000ml. 

 
26. Συσκευές για χορήγηση εντερικής διατροφής μέσω αντλίας με συνοδό εξοπλισμό (αντλία). 

 

 
 

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  2-3-17 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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