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 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 6-4-17 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. Απολυμαντικά δισκία διχλωροισοκυανουρικού νατρίου2.5gr (NaDCC) .Να διατίθενται σε 
στερεά μορφή δισκίων 2.5gr(NaDCC) για απολύμανση επιφανειών και για απορρόφηση 
και απολύμανση κηλίδωνσωματικών υγρών .Να δημιουργεί ισορροπημένο διάλυμμα 
όπου διαρκεί. Να αποδεσμέυουν σταδιακά χλώριο, ενεργό , σε συσκευασία 100-200-
δισκίων το μέγιστο.Να έχει δράση έναντι μικροβίων (grant+_)μυκίτων ιών 
(HBV,HIV,HCV,)μυκοβακτηριδίων και σπόρων .Να έχει έκριση ΕΟΦ και καταχώρηση στο 
Γενικό χημείου του κράτους.  

2.  Υπεργλωτιδικός αεραγωγός (άκρο απαραίτητος για δύσκολο αεραγωγό).Να έχει cuff 
από ζελέ (GEL)χωρίς αέρα και αυλό  αναρρόφησησ  με στρεπτική ακαμψία Νο4,Νο3, Νο 
2,5,Νο 5. 

3.  Βασικό σετ περιοχικής αναισθησίας .Να περιέχει βελόνη peuciepoint ατραυματική 25g 
x90 και βελόνες 21g,25g,26g Σύριγγες 2ml,3ml,5ml, 8 τουλύπια και γάζες 7,5χ7,5, 
χειρουργικό πεδίο 3 στρώματων αυτοκόλλητο με οπή 7,5χ9cm και χειρουργικό πεδίο 
τριών στρωμάτων.   

4.  Οδηγός δύσκολης διασολήνωσης 14fr /70 cm.Με ειδική κατασκευή ώστε να διατηρεί την 
κάμψη που δε δίδεται από το χρήστη χωρίς επιστροφή , με εσωτερικό αυλό και δύο 
συνδετικά 15mm και superlak για απνοική οξυγόνωση   

5.  Μάσκες αερισμού με δακτυλίδι από θερμοπλαστικό  υλικό και πολυπροπυλένιο χωρίς 
pvc και φθάλιο ,ελαφριές σαγρέ επιφανείας , με ειδικό ανατομικό κλείσιμο σιλικόνης με 
χρωματισμό ανά νούμερο πολλαπλών χρήσεων Νο1,Νο2, Νο3,Νο4,Νο5) 

6.  Αρτηριακός καθετήρας με διακόπτη ροής (flowswitch) να είναι εκλεγμένος με τη μέθοδο 
gudariti 

7.   Στειλεός (οδηγός ) ενδοτραχειακού σωλήνα με άθρωση (εύκαμπτο άκρο που να 
επιτρέπει ανοδική κίνηση ανάλογα με την διάμετρο του ενδοτραχειακού)πολλαπλών 
χρήσεων . 

8.  ΣΕΤ συνδυασμένης υπαροχνοειδούς και επισκληριδίου αναισθησίας .Το σετ να περιέχει 
βελόνη υπαραχνοειδούς αναισθησίας peusil  poiht 27g.Βελόνη επισκληριδίου 
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αναισθησίας tuohu 18g.Καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας. Συνδετικά εξαρτήματα 
επισκληριδίου καθετήρα σύριγγα επισκληρίδιου χώρα -επίπεδο φίλτρου επισκληριδίου 
καθετήρα . Η βελόνη υπαραχνοειδούς αναισθησίας κλειστού  άκρου (pencil poiht ) να 
διαθέτει ειδικό περίβλημα  ώστε να παραμένει ευθυγραμμισμένη καθώς  διέρχεται  μέσα 
από τη βελόνα επισκληριδίου  το άκρο της βελόνας υπαραχνοειδούς εξέρχεται από το 
ώμο της επισκληριδίου βελόνας  τύπου TUONY1Η βελόνη  επισκληριδίου να διαθέτει 
λοξότμηση tuohy και διαθέτει ειδική οπή στον ώμο της , μέσα από την οποία εξέρχεται 
ευθυγραμμισμένη  η βελόνα υπαραχν. αναισθησίας .Ο καθετήρας υπαραχνοειδούς να 
κλειδώνει με την βελόνα της επισκληριδίου. Ο καθετήρας επισκληριδίου αναισθησίας να 
είναι κατασκευασμένος από πολυαμίδιο  να διαθέτει μαλακό άκρο να έχει μήκος 
τουλάχιστον 1000mm .Να διαθέτει επίσης μεμβράνη ενσωματωμένης σύμανση-.Το 
συνδετικό άκρο εξάρτημα του επισκληριδίου καθετήρα να είναι αξιόπιστο, χωρίς τον 
κίνδυνο περίσφιξης του καθετήρα ..Η σύριγγα εντοπισμού του επισκληριδίου χώρου να 
είναι πλαστική τύπου LOR(LOSS OFTESISTANCE ), με χωρητικότητας 10ml,της οποίας 
το άκρο να κλειδώνει με τη βελόνα εντοπισμού του επισκληριδίου .Το επισκληρίδιο 
επίπεδο φίλτρο να έχει διάμετρο 0,2mm,με αντοχή στην πίεση μέχρι 7 bar και να φέρει 
αυτοκόλλητη στο δέρμα βάση. Το αυτοκόλλητο στήριγμα του επισκληριδίου φίλτρου να 
είναι αξιόπιστο και να επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή του .Κίτρινη σήμανση 
αναγνώρισης επισκλ. Καθετήρα. 

9.  Ιμάντες καθήλωσης ασθενών . Να φέρουν κλειδαριές -κλειδιά. 

10.   Φιαλίδια 5ml με αντιπηκτικό EDTA συντηρητικό και φθοριούχα ιόντα (πορτοκαλί πώμα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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  7-4-17 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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