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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΕΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ    >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  29-6-17 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. Σετ αρτηριακού καθετήρα μηριαίας αρτηρίας. Να περιλαμβάνει ένα καθετήρα από FEP-Teflon μηριαίας 

αρτηρίας 18 ή 20 G μήκους 15cm, μια βελόνα εισαγωγής 19Χ57mm ή 21GΧ51mm και ένα οδηγό σύρμα 

0,028΄΄ ή 0,021΄΄Χ40cm. 

 

2. Σετ αντιμικροβιακού καθετήρα 3 αυλών. Το σετ  να είναι πλήρες και αποτελείται από –Καθετήρα 

πολυουρεθάνης ακτινοσκιερό με επικάλυψη από δυο αντιμικροβιακά μινοκυκλίνη  υδροχλωρική-

ριφαμπικίνη στρωμένη  στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του –Βελόνα εισαγωγής από ατσάλι με 

μαλακά τοιχώματα 18g – Bελόνα 22G –Διαστολέα φλέβας .-Συρμάτινο οδηγό με άκρο j και ευθύ.-Σύριγγα 

ασφαλείας με οπή για να διέρχεται το σύρμα.-Σύριγγα 5cc. – Επιπρόσθετα πτερύγια προσαρμογής και 

σταθεροποίησης .-Πώματα χορήγησης Luer  lok αρσενικά-Νυστέρι.-Διακόπτες ροής τύπου clamps ανά 

αυλό.  

 

3.  Τραχειοστόμια Νο9 (σωλήνες τραχειοστομίας) με αεροθάλαμο και ρυθμιζόμενο βάθος τοποθέτησης στην 

τραχεία). 

 

4. Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με ραβδωτό διαστολέα .Σε Ν0 7,8,9, με ραβδωτό διαστολέα και με σαγρέ 

επιφάνεια στο σημείο χειρισμού του από τον χρήστη για να μη γλυστράει. Με επιλογή μαλακού ή σκληρού 

οδηγού , στα  μεγέθη 21FR ,24FR 28 FR .Με αρχικό διαστολέα μήκους 6.5cm. και δυο βελόνες 15g/7cm. 

 

5. Κρέμα πρόληψης κατακλίσεων σε ερεθισμένα δέρματα με οξείδιο του ψευδαργύρου 20% και μαλακτικά 

έκδοχα συμβατά με εξιδρωματικό δέρμα. 

 

6. Σάκοι κολοστομίας αυτοκόλλητοι με κολλητικό δύο στρωμάτων για διασφάλιση απορρόφησης και μη 

διάβρωσης. Το κολλητικό να είναι οβάλ με εγκοπές για εφαρμογή με μεγαλύτερη ασφάλεια και να φέρει 

φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει επένδυση από μαλακό υποαλλεργικό κάλυμα, διαφανές με μέγεθος 

κοπής έως 80mm περίπου (δείγμα). 

 

7. Ρινική κάνουλα για μέτρηση ροής υψηλής άνεσης με συνδετικό luerlock μήκους 60cm  για το μηχάνημα 

μελέτης ύπνου SomnoScreen plus Psa+Tele 

 

8. Αισθητήρας κίνησης άκρων δύο σημείων  για το μηχάνημα μελέτης ύπνου SomnoScreen plus Psa+Tele 

 

9. Αισθητήρας οξυμετρίας τύπου μαλακής σιλικόνης σε μέγεθος Medium,  για το μηχάνημα μελέτης ύπνου 

SomnoScreen plus Psa+Tele 

10. Μάσκες c-pap σιλικόνης ενηλίκων Νο  Medium.Συσκευή μάσκας CPAP ενηλίκων με ενσωματωμένο 
ρυθμιστικό Venturi  και ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP 5 έως  20 cm H2O. Να επιτυγχάνει ακρίβεια σε FiO2 
περίπου 30%,40%,50%,60% και 100%.Να περιέχει μάσκα CPAP ενηλίκων με σωλήνες παροχής 
οξυγόνου, ενσωματωμένο μανόμετρο για τη μέτρηση της  PEEP και κεφαλοδέτη. 

 
11. Μάσκες c-pap σιλικόνης ενηλίκων Νο Large  .Συσκευή μάσκας CPAP ενηλίκων με ενσωματωμένο 

ρυθμιστικό Venturi  και ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP 5 έως  20 cm H2O. Να επιτυγχάνει ακρίβεια σε FiO2 
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περίπου 30%,40%,50%,60% και 100%.Να περιέχει μάσκα CPAP ενηλίκων με σωλήνες παροχής 
οξυγόνου, ενσωματωμένο μανόμετρο για τη μέτρηση της  PEEP και κεφαλοδέτη. 
 
 

12. Μάσκα σιλικόνη για c pap σε μέγεθος Medium . 
 

13. Μάσκα σιλικόνη για c pap σε μέγεθος Large 
 
 

14   Σέτ καθετήρα κεντρικού φλεβικού 4 αυλών.Επισυνάπτονται προδιαγραφές. 
       Το σέτ να αποτελείται από:. 
       -Ένα καθετήρα πολυουρεθάνης 8,5FR(14G,16G,16G,18G) ακτινοσκιερό με διαγραμμίσεις ανα εκατοστό. 
       -Ένα καθετήρα εισαγωγέα με Flowsitch-διακόπτη ροής τύπου on/of 
      -Mια βελόνα εισαγωγής από ατσάλι με μαλακά τοιχώματα 18G 
      -΄Ένα διαστολέα φλέβας. 
      -Ένα συρμάτινο οδηγό με άκρο “j”και ευθύ με το σύστημα προώθησης VenaGuide διευκολύνοντας την   
       εισαγωγή  του συρμάτινου οδηγού με το ένα χέρι και ειδικό  stop. 
      -Tέσσερις Flowsitch διακόπτες ροής τύπου on/of 
      -Επιπρόσθετα πτερύγια προσαρμογής και σταθεροποίησης 
      -Πώματα Luer Lok αρσενικά 
       -Αποστειρωμένο διπλό δίσκο συσκευασίας για αυξημένη ασφάλεια. 
 
 

 
. 
 
 

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  30-6-17 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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