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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 5-4-17 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.Aσκοί αναρρόφησης μ.χ. για Olympus wwu2 και φίλτρο δείγμα . 

2. Μαιευτικά τολύπια ακτινοσκιερά 8cmx8cm( κουκουτσάκια ). 

3. Αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου να διαθέτουν μηχανισμό (αυτόματη απόρριψη του ρύγχους  να έχουν εύκολη 

βαθμονόμηση 20-200ml. 

4. Κοίλος επαναχρησιμοποιούμενος φακός επαφής πολλαπλών χρήσεων για οπτικοποίηση του οπίσθιου ημιμορίου 

ολικής διαμέτρου 11 χιλιοστών. 

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

6 . Βάση πλαστική για Πλαστικές πλάκες γαλακτόχρωμες προσδιορισμού ομάδων αίματος 10Χ5 θέσεων. 

7. Μερκουροχρώη (διάλυμα μερβρωμίνης 2%).. 

8. Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης 130mm x150mm περίπου. 

9. Αυτοκόλλητα patch μηχανήματος μετρητή ίκτερου. 

10. Στρογγυλές αυτοκόλλητες ταινίες ,διαμέτρου 1cm περίπου , από φυσικό υποαλλεργικό υλικό, με  δυνατότητα να  

αερίζεται το δέρμα , ισχυρά κολλητικές για την σταθεροποίηση ηλεκτροδίων διαμέτρου 93-05 cm Στο δέρμα .Να 

σταλεί δείγμα. 

11. Πολύβρυσα  2 στροφίγγων τύπου  (3 way )   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 2 m free  από φθαλικές ενώσεις και 

latex.  Να αποδεικνύεται ότι 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, >300ml/min δ) με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας 

κάνουλας και άκρο luer. 

12. Φίλτρα για πλύσιμο ερυθρών εργαστηριακά και λευκαφαίρεση. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 
ΠΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ Σ.Ε. 

Τα φίλτρα κατακράτησης λευκοκυττάρων να επιτυγχάνουν κατακράτηση λευκών κατά 99,999% από μία μονάδα 
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Να συγκροτούνται από: 

 Φίλτρα κατακράτησης λευκών 4
ης

 γενιάς 

 Δύο ενσωματωμένους ασκούς μεταφοράς 600 mL κατασκευασμένους από PVC πλαστικοποιητή, ο ένας 
για την συλλογή του διηθήματος και ο δεύτερος σαν ασκός αποβλήτων. 

 Ένα προφίλτρο κατακράτησης πηγμάτων (MESH 190μ) 

 Δύο κλώνους διάτρησης 

 Τέσσερις διακόπτες ροής 

 Γραμμή by-pass κλειστού κυκλώματος για την εκούσια εισαγωγή του ισότονου διαλύματος για πλύση των 
λευκαφαιρεμένων ερυθρών 

 

Όλη η διαδικασία κατακράτησης των λευκών αιμοσφαρίων να ολοκληρώνεται σε κλειστό κύκλωμα. Το σύστημα να 
διαθέτει γραμμή by pass κλειστού κυκλώματος για την εκούσια μεταφορά του ισότονου διαλύματος για την πλύση 
των ερυθροκυττάρων. 
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Μετά την εισαγωγή του ισότονου διαλύματος στα ήδη λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά, να εφαρμόζεται 
φυγοκέντρηση και το υπερκείμενο διάλυμα για αποβολή να περνάει μέσω της βαλβίδας και του σωληνίσκου που 
συνδέει τους υπερκείμενους του φίλτρου ασκούς, στο ασκό αποβλήτων. Ο ασκός αποβλήτων να αποκόπτεται από το 
σύστημα. 

Η απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων στο φίλτρο να είναι ελάχιστη < 4%. 

Στο προφίλτρο να γίνεται η μηχανική κατακράτηση των μικροπηγμάτων και οποιωνδήποτε μικροσυναθροίσεων. Στο 
κυρίως φίλτρο να επιτελείται η κατακράτηση των λευκοκυττάρων σε ποσοστό 99,999 % καθώς και των αιμοπεταλίων 
σε ποσοστό 98% μέσω της συγκόλλησης αυτών στις ίνες του φίλτρου. 

Ο αριθμός των μετά την διήθηση παραμενόντων λευκών αιμοσφαιρίων, ανεξάρτητα από τον προ της διήθησης 
υφιστάμενο αριθμό, να μην είναι μεγαλύτερος από 2Χ10

5
  λευκά αιμοσφαίρια .  

Το ελάχιστο ζητούμενο επίπεδο επίδοσης του φίλτρου είναι άνω του 4
ου

 λογάριθμου κατακράτησης στις 
δυσχερέστερες συνθήκες, το οποίο σε καμία μέτρηση δεν πρέπει να κατέρχεται.  

Η εφαρμογή της διαδικασίας να είναι ευχερής, χωρίς να απαιτεί εξειδίκευση του χρήστη. Να μην παρουσιάζει 
δυσκολίες στους χειρισμούς. 
Να μην χρειάζεται αναστροφή του φίλτρου κατά την προετοιμασία, ενώ η διάρκεια του φιλτραρίσματος να μην 
υπερβαίνει τα 15΄. 
Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία. Το ηλεκτρικό φορτίο του φίλτρου να είναι ουδέτερο ώστε να αποκλείεται η 
ύπαρξη ελεύθερων μορίων σε αυτό. 

Κάθε παρτίδα φίλτρων να συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο να φαίνεται ότι η παρτίδα 
υποβλήθηκε σε μικροβιολογική, βιολογική και φυσικοχημική εξέταση. Όλα τα φίλτρα να φέρουν σήμα CE. Επίσης, το 
εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και να πληροί διαδικασία παραγωγής σύμφωνα με το 
GMP ( Good Manufacting Practice) δηλαδή με την πρακτική καλής  κατασκευής.  

Δείγματα απαραίτητα. 

13.  Πώματα ουροκαθετήρων  

14.  Ακίδες αίματος με επικάλυμα αποστειρωμένα 21g 

15.  Ουροσυλλέκτες πλύσεων 4 litron με βρυσάκι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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  6-4-17 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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