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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 7-4-17 ημέρα Παρασκευή   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. Θήκες αποστείρωσης για κλίβανο  πλάσματος σε ρολλό 

2. Θερμικές ετικέτες 2,5χ5,5 με πυρήνα 2,5 τεμάχια  σε  ρολλά 

3. Πλάκες γαλατόχρωμες πλαστικές μιας χρήσεωςγια ομάδες αίματος 10χ5 θέσεων. 

4. Τραχειοστώμια ΝΟ 7,5 καΙ ΝΟ 8   ME CAF. ΔΕΙΓΜΑ. 

5. Βραχιολάκια ταυτότητες ενηλίκων. 

6. Πουάρ μετάγγισης παράγωγων αίματος 1000ml. 

7. Ποδιές πλαστικές μ.χ. 

8. Καθετήρες υποκλειδίου για προσωρινή βηματοδότηση ( θηκάρι)7fr set αποστειρωμένο με 2 βελόνες σύρμα 

οδηγό , καλύπτρα ζελατινέ σπιράλ και βελόνες 3way introtuce 

9. Καθετήρες υποκλειδίου για προσωρινή βηματοδότηση ( θηκάρι 6fr set αποστειρωμένο με 2 βελόνες σύρμα 

οδηγό , καλύπτρα ζελατινέ σπιράλ και βελόνες 3way introtucer . 

10. Θήκες αποστείρωσης για ατμό  130χ360 περίπου 

11. Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης set με 3way και σύριγγα 5Fμε μπαλονάκι και μετταλικούς 

συνδετικούς ακροδέτες. 

12. ALVOGEL Αιμοστατικό. 

13. Αιμοστατικοί σπόγγοι 

14. Σιελαντλίες 

15. ALGUNOL ΣΕΤ 

16. Βελόνες μ.χ. μακριές 27g/0.4mm(extra lohg 

17. Πλήρες σετ έγχυσης με προέκταση τουλάχιστον 200cm .Κατάλληλο για χορήγηση φαρμάκων μέσω αντλίας 

σύριγγας , με συνοδό εξοπλισμό. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 

Πλήρες σετ έγχυσης με προέκταση τουλάχιστον 200 cm, κατάλληλο για χορήγηση φαρμάκων μέσω αντλίας 
σύριγγας. Να παραχωρηθούν οι αντλίες, ως συνοδός εξοπλισμός, με τις παρακάτω προδιαγραφές ( 7 αντλίες).  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 

-Φορητή αντλία σύριγγας, μικρών διαστάσεων και βάρους μικρότερου των 2,5 kg με ενσωματωμένο σύστημα 

στήριξης σε στατώ και σε οριζόντια ράγα. 

-Να διαθέτει ευμεγέθη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με απεικόνιση των παραμέτρων έγχυσης, των μηνυμάτων και 

συναγερμών απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. 

-Ο ρυθμός έγχυσης να ρυθμίζεται από 0,1 – 1200 ml/hr σε όλο το εύρος της κλίμακας. Ακρίβεια χορήγησης 

±2%. 

-Η αντλία να διαθέτει εξελιγμένο και αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης της πίεσης το οποίο να ειδοποιεί για 

την αύξηση της πίεσης λόγω απόφραξης καθώς επίσης και την πτώση αυτής λόγω διαρροής στο κύκλωμα 

έγχυσης ή αποσύνδεση του ασθενή. Ο συναγερμός να ενεργοποιείται το συντομότερο δυνατόν, ειδικότερα σε 
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χαμηλούς ρυθμούς χορήγησης, με δυνατότητα ρύθμισης των ορίων πίεσης συναγερμού απόφραξης, χωρίς τη 

διακοπή της έγχυσης, στη κλίμακα των 50 – 900 mm Hg σε μικρά βήματα των 25-50 mm Hg. 

1Να διαθέτει τους απαραίτητους συναγερμούς και προειδοποιήσεις για την ασφαλή λειτουργία της (να 

αναφερθούν). 

-Η τοποθέτηση της σύριγγας να γίνεται χειροκίνητα με τρόπο απλό. Η σύριγγα σε πλήρη έκταση να 

προστατεύεται πλήρως και να μην προεξέχει της αντλίας για πλήρη προστασία από ακούσια έγχυση. 

-Η αντλία να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας σε συστοιχία με άλλες αντλίες 

ιδίου τύπου ή / και ογκομετρικές, ενσωματωμένη σε ειδικό σύστημα υποδοχής αντλιών 3 ή περισσότερων 

θέσεων, για πολλαπλές εγχύσεις (infusion station). Δυνατότητα ανεξάρτητης προσθήκης ή αφαίρεσης της κάθε 

αντλίας και κεντρικής τροφοδοσίας όλων των αντλιών μέσω ενός καλωδίου ρεύματος. 

-Να συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42/EC και πληροί τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προδιαγραφές ηλεκτρικής 

ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και προστασίας από εισροή υγρών. Να Παρέχει τη μέγιστη 

δυνατή προστασία από διαρροή  ρεύματος και ηλεκτροπληξία (ηλεκτρική κλάση ΙΙ, τύπος CF) αλλά και από 

πτώση υγρών. 

-Να διαθέτει πιστοποιητικό CE σε ισχύ 
 

 

18. Συνδετικά αναρρόφησης ( ψαράκια) ΔΕΙΓΜΑ . 

19. Συσκευές χορήγησης εντερικής διατροφής με σάκο ,για αντλία (συμβατό )διατροφής aplix vision gresenius. 

20. Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης Set  με  three Way  και σύριγγα   5 Fr με μπαλονάκι και 

μεταλλικούς συνδετικούς ακροδέκτες 

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  10-4-17 ημέρα Δευτέρα  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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