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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 16-3-17 ημέρα Πέμπτη  

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.Ασκοί αναρρόφησης μ.χ. για Olympus ssu2 και φίλτρο  

2. Καταγραφικό χαρτί κλίβανου πλάσματος σε ρολό για σωστό έλεγχο του κύκλου 

αποστείρωσης για αποστείρωση 

3. Καταγραφικό χαρτί για κλίβανο getinle πλάτος 5,7 cm belimed 

4. Ταινία αυτοκόλλητη για το τύλιγμα πακέτων σε υγρό κλίβανο, απλή και με μάρτυρα 

αποστείρωσης μορφή ρολού  με διάσταση από 1,8 έως 2,0 cm πλάτος κ αί μήκος 

τουλάχιστον 50 μ. 

5. Μελανοταινίες για τον κλίβανο STERRAD 100 S για σωστό έλεγχο και καταγραφή του 

προγράμματος. 

6. Αμπούλα Βιολογικού Ελέγχου STERRAD (Βιολογικός Δείκτης). Να περιέχει βιολογικό 

σπόρο( B. stearotfer mophilus) και θρεπτικό υλικό. 

7. Θήκες αυτοκόλλητες και θερμοσυγκολούμενες. .Με διαπερατή όψη από TyveK .Η άλλη 

όψη από διαφανές φιλμ από πολυαιθυλένιο, πολυεστέρα με ενδείξεις για τον κλίβανο 

STERRAD150Χ270 mm. Περίπου. 

8. Θήκες αυτοκόλλητες και θερμοσυγκολούμενες. .Με διαπερατή όψη από TyveK .Η άλλη 

όψη από διαφανές φιλμ από πολυαιθυλένιο, πολυεστέρα με ενδείξεις για τον κλίβανο 

STERRAD 200Χ400 mm. Περίπου 

9. Δείκτες αποστείρωσης για κλίβανο ατμού με αλλαγή χρώματος για άμεση ερμηνεία 

ανάγνωσης σε πακέτο που θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης να αντιδρούν σε όλες 

παραμέτρους( θερμοκρασία -ατμός -χρόνος ). 

10. Μαιευτικά τολύπια ακτινοσκιερά 8cmx8cm( κουκουτσάκια ). 

11. Κιβώτια απόρριψης κασετών κλιβάνου πλάσματος sterrad. 

12. Ταινία αναγνώρισης εργαλείων να είναι απόλυτα ανθεκτικές στις συχνές πλύσεις και 

αποστειρώσεις εργαλείων ( σε διάφορα χρώματα). 

13. Adaptor .Να είναι κατάλληλοι για την προσαρμογή του ενισχυτή STERRAD με διαστάσεις 

1mm 

14. Adaptor .Να είναι κατάλληλοι για την προσαρμογή του ενισχυτή STERRAD με διαστάσεις 

3mm 
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15. Adaptor .Να είναι κατάλληλοι για την προσαρμογή του ενισχυτή STERRAD με διαστάσεις 

6mm 

16. Συσκευές παρεντερικής χορήγησης φαρμάκων για τις ηλεκτρονικές αντλίες life  care 5000. 

17. Λάμα δερμοτόμου BA708R 

18. Βάση πλαστική για Πλαστικές πλάκες γαλακτόχρωμες προσδιορισμού ομάδων αίματος 

10Χ5 θέσεων. 

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

20. Κοίλος επαναχρησιμοποιούμενος φακός επαφής πολλαπλών χρήσεων για οπτικοποίηση 

του οπίσθιου ημιμορίου ολικής διαμέτρου 11 χιλιοστών. 

21. Αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου να διαθέτουν μηχανισμό (αυτόματη απόρριψη του 

ρύγχους  να έχουν εύκολη βαθμονόμηση 20-200ml. 

22.Δοχεία πλαστικά μεταφοράς συλλογής ιστών 500ml και 1000ml. 

23.Ουροκαθετήρες tieman folley (με μπαλόνι ) σιλικόνης N016 ,Νο18 ,Ν0 10, ΝΟ12 ,Νο14 . ( 

ΔΕΙΓΜΑ ). 

 

 

  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  17-3-17 ημέρα Παρασκευή   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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