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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: 3Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια ∆ηµόσιου Ανοικτού διαγωνισµού
άνω των ορίων για την προµήθεια “Καθετήρες” CPV 33141200-2 και για τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου
και Μεσολογγίου
ΣΧΕΤ.
1. Τα υπ’ αρ. 4661 & 4665/14-09-2016 έγγραφα της ΕΠΥ αναφορικά µε την αρµοδιότητα της Επιτροπής
Προµηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.
2. Το υπ.αριθµ.4989/2016 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά µε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών κάθε
αναθέτουσας αρχής από το όργανο ∆ιοίκησης της.
3. Το υπ’αρ.4708/16-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά µε την έγκριση του ΠΠΥΥ 2015 και ακολούθως τα
υπ.αριθµ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 και 4747/20-9-2016 µε τα οποία µας ενηµερώνουν να διενεργούµε
τις προµήθειες από τα ισχύοντα ΠΠΥΥ έως τον καθορισµό σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για
τη διενέργεια διαγωνισµών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ).
4. Oι υπ. αριθµ. 5042/26-03-2018 1η πρόσκληση για δηµόσια διαβούλευση και υπ.αριθµ. 7434/15-05-2018 2η
πρόσκληση για δηµόσια διαβούλευση
5. Οι κατατεθείσες παρατηρήσεις των εταιρειών.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού για τη διενέργεια ∆ηµόσιου Ανοικτού
διαγωνισµού άνω των ορίων για την προµήθεια “Καθετήρες” (CPV 33141200-2) και για τις δύο Νοσηλευτικές
Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου, το Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα
∆ιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

Πρόσκληση για 3η ∆ηµόσια

Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις συνηµµένες Τεχνικές
Προδιαγραφές οι οποίες µας διαβιβάστηκαν από την επιτροπή διαβούλευσης προδιαγραφών του νοσοκοµείου
κατόπιν των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στην 2η δηµόσια διαβούλευση που διενήργησε η υπηρεσία µας, µε
σκοπό τη δηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο
πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής υποψήφιων προµηθευτών.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της στον
ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.hospital-agrinio.gr) ήτοι από την Πέµπτη 31/05/2018 ως και την Τετάρτη
06/06/2018.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους των
προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήµατα
κατά την χρονική περίοδο από την δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν
διευκρινήσεις και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : gnaprom@gmail.com
To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών
Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών,
εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µας.
Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προσπάθεια διαµόρφωσης
συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
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Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Παναγιώτης Ε. Παπαδόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που καθορίζουν τις ελάχιστες αναγκαίες
απαιτήσεις των ειδών και είναι απαράβατες. Οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς και έχουν ως ακολούθως :
α)Τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται
εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη σήµανση CE, η οποία αποδεικνύει την
συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρµόνιση της εθνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/0210-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει µαζί µε την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που
αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινοµηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη
διαδικασία της σήµανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που
υπάγονται στη ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά
τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της
αντίστοιχης σύµβασης, πρέπει να διασφαλίζεται µε τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυοµένων όρων,
ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύµφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο
παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συµβατικών προθεσµιών , είτε για εκπρόθεσµη, ώστε τα
προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόµενη από τη σχετική ΚΥΑ σήµανση CE.
β) Οι προµηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ
∆Υ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Η τοποθέτηση των επισηµάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις
προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφεροµένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισηµάνσεων, πρέπει να έχει
γίνει αποκλειστικά και µόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε µέρος
της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανοµέα, εισαγωγέα
ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών.
Επιπλέον:
ε. Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν στην αποστείρωση, πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν τυπωµένο από
την κατασκευάστρια εταιρεία το χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των ιδιοτήτων τους ή µόνον το
χρόνο που λήγουν αυτές.
δ. Όλα τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωµένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονοµασία
του καθώς και το όνοµα ή το λογότυπο αυτής, όχι µόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατοµικά σε κάθε
προϊόν (τεµάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατοµική συσκευασία να είναι τυπωµένα
επ' αυτής.
ζ.
Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωµένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο
αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή µόνο το χρόνο λήξης αυτής τυπωµένα ή ανάγλυφα από την
κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη µέθοδο µε την οποία αποστειρώθηκαν.
η. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003). Να
κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα µε την προσφορά.
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Πίνακας Β.: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR. Να προσφέρονται όλα τα µεγέθη , όλων των διαµετρηµάτων και µηκών. Να είναι 3 way και
να αποτελούνται από ηµίσκληρο αλλά εύκαµπτο ελαστικό υλικό ή άλλο ακτινοσκιερό υλικό ή να διαθέτουν
µεταλλικό ή πλαστικό σπείραµα εντός του τοιχώµατος του καθετήρα.Να έχουν ευρύ αυλό , ώστε να
πραγµατοποιούνται ανεµπόδιστα εγχύσεις , αναρροφήσεις και παροχετεύσεις υγρών της ουροδόχου κύστεως . Ο
αυλός τους να µη συµπίπτει απολύτως , ώστε να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πιέσεως . Το
άκρο τους να είναι κεκαµµένο και αµβλύ , ώστε να µη τραυµατίζεται η ουρήθρα ή το τοίχωµα της ουροδόχου
κύστεως. Οι οπές παροχετεύσεις να είναι µεγάλες.Να προσφέρονται µε καταλλήλως ανθεκτικό υδροθάλαµο ,
χωρητικότητας από 50 έως 80 cc. Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής , ώστε να διατηρείται απολύτως
το περιεχόµενο του και να αφαιρείται τούτο ευχερώς, όταν απαιτείται.
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. Να προσφέρονται όλα τα µεγέθη και να αποτελούνται από
σιλικόνη 100%.Να είναι απολύτως διαφανείς, να φέρουν υδροθάλαµο χωρητικότητας από 10 - 30 cc.Ο
υδροθάλαµος να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό, να φέρουν δύο πλευρικές οπές στο άκρο τους και η απόσταση
του άκρου από το έσω όριο του υδροθαλάµου να είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 2cm . Ο υδροθάλαµος να είναι
ακτινοσκιερός. Να προσφέρονται ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ µεγέθη
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIR 3 WAY. Να προσφέρονται όλα τα µεγέθη, όλων των διαµετρηµάτων και µηκών. Να είναι
3way και να αποτελούνται από ηµίσκληρο αλλά εύκαµπτο ελαστικό υλικό ή άλλο ακτινοσκιερό υλικό ή να διαθέτει
µεταλλικό ή πλαστικό σπείραµα εντός του τοιχώµατος του καθετήρα.Συνιστάται µε υλικό σιλικόνης ώστε να µην
προσκολούνται τα πήγµατα αίµατος στα τοιχώµατα. Να έχουν ευρύ αυλό , ώστε να πραγµατοποιούνται
ανεµπόδιστα εγχύσεις, αναρροφήσεις και παροχετεύσεις υγρών της ουροδόχου κύστεως. Ο αυλός τους να µη
συµπίπτει απολύτως, , ώστε να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πιέσεως .Το άκρο τους να
είναι ευθύ και αµβλύ , ώστε να µη τραυµατίζεται η ουρήθρα ή το τοίχωµα της ουροδόχου κύστεως. Οι οπές
παροχετεύσεως να είναι µεγάλες.Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής, ώστε να διατηρείται απολύτως το
περιεχόµενο του και να αφαιρείται τούτο ευχερώς, όταν απαιτείται. Να διατίθεται σε διάφορα νούµερα.
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ .Να προσφέρονται όλων των διαµετρηµάτων και όλων των µηκών.Να
φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωµά τους να µην είναι µαλθακό ώστε να µην συµπίπτει κατά τη χρήση τους δηλ.να
δύνανται να γίνουν εγχύσεις ή αναρροφήσεις ακωλύτως και αποτελεσµατικά, να φέρουν δύο τουλάχιστον
πλευρικές ευρείες οπές στο άκρο τους, ο υδροθάλαµος να είναι χωρητικότητας από 10 cc έως 80 cc και να είναι
ανθεκτικός στις πιέσεις, να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάµου ασφαλή και ελαστική ώστε να εξασφαλίζεται η
διατήρηση του περιεχοµένου του υδροθαλάµου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόµενο του
υδροθαλάµου ευχερώς. Να διατίθεται σε νούµερα για παιδιατρική χρήση αλλά και για χρήση ενηλίκων. Απο Νο.6
έως Νο 30.
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ NELATON. Να προσφέρονται όλων των
διαµετρηµάτων από 6-22 Fr.Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να µη λυγίζουν ή να συµπίπτουν τα
τοιχώµατα τους. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλοµένο , ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να µη
τραυµατίζουν. Να έχουν πλευρικές οπές µπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση. Να προσφέρονται ευθείς
(nelaton). Να προσφέρονται σε όλα τα µεγέθη. (παιδικα και ενηλίκων)
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TIEMΜAN Να προσφέρονται όλων των
διαµετρηµάτων από 6-22 Fr.Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να µη λυγίζουν ή να συµπίπτουν τα
τοιχώµατα τους. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλοµένο , ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να µη
τραυµατίζουν. Να έχουν πλευρικές οπές µπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση. Να προσφέρονται και µε
κεκαµµένο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω ( tiemman). Να προσφέρονται σε όλα τα µεγέθη.(παιδικα και ενηλίκων)
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TIEMΜAN Με ενισχυµένο µπαλόνι 10 ml Να
προσφέρονται όλων των διαµετρηµάτων από 8-22 Fr.Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να µη λυγίζουν
ή να συµπίπτουν τα τοιχώµατα τους. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλοµένο , ώστε να τοποθετούνται
εύκολα και να µη τραυµατίζουν. Να έχουν πλευρικές οπές µπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση. Να
προσφέρονται ευθείς (nelaton) και µε κεκαµµένο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω. ( tiemman). Με ενισχυµένο
µπαλόνι 10 ml
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΗΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. Να έχουν
ικανό µήκος καθετήρα 70 - 80cm. Οι καθετήρες να είναι από υλικό που δεν ευνοεί την συγκέντρωση αλάτων. Οι
καθετήρες να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη. Οι καθετήρες να έχουν πολλαπλές οπές για την καλή παροχέτευση
των ούρων. Οι βελόνες παρακεντήσεως να είναι διαιρούµενες για την εύκολη τοποθέτηση του καθετήρα. Οι
βελόνες να είναι αρκετά κοφτερές για την όσο το δυνατόν ανώδυνη παρακέντηση της κύστεως.

9

ΣΕΤ ΕΝ∆ΟΠΡΟΣΘΕΣΕΩΝ PIGTAIL Set ενδοπροσθέσεων pigtail -κλειστού άκρου- κατασκευασµένες από ειδικό
πολυµερές υλικό,µε υδρόφιλη επικάλυψη,βιοσυµβατό, ακτινοσκιερό, µακράς διάρκειας παραµονής 9-12 µήνες ,
συνδυάζοντας την άνεση για τον ασθενή ενώ ταυτόχρονα να παρέχει την µέγιστη παροχέτευση από πλαϊνές οπές
καθόλο το µήκοςτου καθετήρα.Το σετ να διαθέτει το stent, τον προωθητή τον ουρητηρικό καθετήρα και 0.38 ή
0.35 PTFE
οδηγό σύρµα. ∆ιάµετροι stents:4.8-6-7-8 Fr. Να διατίθεται σε νούµερα 28cm,30cm,32cm.
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KAΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Καθετήρες αναρρόφησης από PVC ακτινοσκιεροί, ατραυµατικοί, λείοι, µήκους
47cm και άνω, ανοικτού άκρου µε πλάγια οπή, σε µεγέθη 10 µ.χ. αποστειρωµένοι.
KAΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Καθετήρες αναρρόφησης από P.V.C ακτινοσκιεροί, ατραυµατικοί, λείοι, µήκους 45
cm και άνω, ανοικτού άκρου µε βαλβίδα ρυθµιζόµενης αναρρόφησης, σε διάφορα µεγέθη . αποστειρωµένοι.
KAΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ από PVC ακτινοσκιεροί, ατραυµατικοί, λείοι, µήκους 45 cm και άνω ανοικτού
άκρου, σε διάφορα µεγέθη .. αποστειρωµένοι.
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α να είναι ανοικτού άκρου, µιάς χρήσης, µε δυό πλάγιες
οπές και βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης και να έχουν ατραυµατικό άκρο. Σε διάφορα µεγέθη
Σωλήνες στοµάχου, Levin , διπλού αυλού :
Να είναι κατασκευασµένοι από διάφανο συνθετικό υλικό , εύκαµπτο , µε ισχυρό τοίχωµα που δεν τσακίζει
ούτε συµπίπτει ο αυλός. Να είναι διπλού αυλού , ο ένας µε υποδοχή για πλύση και αντίστοιχη τάπα όταν δεν
χρησιµοποιείται πλύση και ο άλλος ο κυρίως αυλός για παροχέτευση . Το ένα άκρο να είναι τυφλό στρογγυλεµένο
για ευχερή δίοδο και πλάγιες οπές ενώ το άλλο να έχει την υποδοχή πλύσης και µαλακό συνδετικό για σύνδεση µε
ουροσυλέκτη . Να έχει διαγράµµιση σε cm σε όλο το µήκος του , να είναι συσκευασµένος σε ευρεία αγκύλη ώστε
να µην τσακίζει και να εισέρχεται µε ευχέρεια από τον ρινοφάρυγγα στον οισοφάγο και όχι σε µικρή συσκευασία
που σχηµατίζει κουλούρα ώστε στην προσπάθεια τοποθέτησης να µην κατευθύνεται από τον ρινοφάρυγγα στο
στόµα . Να διατίθεται σε ατοµική αποστειρωµένη συσκευασία και σε όλα τα νούµερα .
Παροχετεύσεις στοµάχου (Levin) :
Σωλήνες παροχέτευσης στοµάχου , κατασκευασµένες από διάφανο συνθετικό υλικό . Το ένα άκρο να είναι
τυφλό στογγυλεµένο για ευχερή δίοδο µε πλάγιες οπές ενώ το άλλο να καταλήγει µε µαλακό συνδετικό για
σύνδεση µε ουροσυλλέκτη . Να είναι εύκαµπτο αλλά µε ισχυρό τοίχωµα που δεν θα τσακίζει ούτε θα συµπίπτει ο
αυλός του. Θα έχει διαγράµµιση σε cm σε όλο το µήκος του και η συσκευασία του θα είναι σε ευρεία αγκύλη ώστε
να µην τσακίζει και να εισέρχεται µε ευχέρεια από τον ρινοφάρυγγα στον οισοφάγο και όχι µικρή κουλούρα που
κρατάει µνήµη και στην προσπάθεια τοποθέτησης γυρίζει από τον ρινοφάρυγγα στο στόµα .Να προσφέρεται σε
ατοµική αποστειρωµένη συσκευασία , σε όλα τα νούµερα για να τα προµηθεύεται το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε τις
ανάγκες .
Σωλήνες στοµάχου , Levin , σίτισης :
Σωλήνες στοµάχου , κατασκευασµένες από διάφανο συνθετικό υλικό . Το ένα άκρο να είναι ανοικτό
στρογγυλεµένο και όχι κοµµένο για ευχερή δίοδο µε πλάγιες οπές , ενώ το άλλο να καταλήγει µε µαλακό συνδετικό
για σύνδεση µε ουροσυλέκτη . Να είναι εύκαµπτο µε ισχυρό τοίχωµα που δεν θα τσακίζει ούτε θα συµπίπτει ο
αυλός του. Θα έχει διαγράµµιση σε όλο το µήκος του σε cm και η συσκευασία του θα είναι σε ευρεία αγκύλη ώστε
να µην τσακίζει και να εισέρχεται µε ευχέρεια από τον ρινοφάρυγγα στον οισοφάγο και να µην σχηµατίζει µικρή
αγκύλη που κρατάει µνήµη ώστε στην προσπάθεια τοποθέτησης να µην κατευθύνεται από τον ρινοφάρυγγα στο
στόµα . Να προσφέρεται σε ατοµική αποστειρωµένη συσκευασία και σε όλα τα νούµερα . Να συνοδεύεται από µια
τάπα σύγκλισης .
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΓΧΥΣΗΣ Να είναι ιστοσυµβατό PTFE και να µη
διαστέλλεται µε την θερµοκρασία του σώµατος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ
της παραδόσεως µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 4 1/2 έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Να
αποτελείται από επικηρωµένο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική µεµβράνη , για να διατηρούνται στο ακέραιο οι
συνθήκες αποστείρωσης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι κατασκευασµένα βάση των ISO - Standards και να
φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. (CE - Mark).Να διαθέτει πτερύγια και βαλβίδα µη παλινδρόµησης.
Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα, διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη εσωτερική διάµετρο, για να µην
αυξοµειώνεται η ροή και να µη δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός - στυλεός να έχει
πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η
άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια. ( µείωση κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας
ασθενών από τρώση αγγείων ).Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του
αίµατος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να προσφέρεται στα εξής µεγέθη: (18,20,22,
40.000 TMX KAI 24G 2000 TMX). Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς
να χρειάζεται αλλαγή ( µείωση κόστους ).Το καπάκι ( πώµα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για
ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων.Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης
του αίµατος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να προσφέρεται σε διάφορα µεγέθη: . Ο
καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή ( µείωση
κόστους ).Το καπάκι ( πώµα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση
φαρµάκων.
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Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη, µε ή χωρίς φτερά, µε ενσωµατωµένο
παράθυρο επιβεβαίωσης επιστροφής του αίµατος, µακράς παραµονής στη φλέβα ( άνω των 72
ωρών), Latex free, DEHP Free, µε ενεργητικό µηχανισµό ασφάλισης, να ασφαλίζει ολόκληρη τη
βελόνα και όχι µόνο τη µύτη, για προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήµατα, µε
µηχανισµό µη επιστροφής του αίµατος( blood control), υψηλών πιέσεων 300 psi και άκρο καθετήρα
που ελαχιστοποιεί τον πόνο. Να διατίθεται στα παρακάτω µεγέθη : 16, 18, 20, 22, 24 G .
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ Τύπου FOGARTY 40 cm
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ Τύπου FOGARTY 80 cm
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Αρτηριακός Καθετήρας Ασφαλείας για πρόσβαση σε Kερκιδική Aρτηρία 18 & 20G, µήκους 45mm, από FEP ή PUR
που να διαθέτει: Πλαστικό Μηχανισµό παθητικής προστασίας της αιχµής της βελόνης χωρίς αιχµηρές µεταλλικές
άκρες προς αποφυγή τρυπηµάτων, Βιδωτό σύστηµα ελέγχου ροής του αρτηριακού αίµατος ,να είναι PVC & DEHP
free και ακτινοσκιερός . Επίσης να διαθέτει Φτερά στήριξης µε δυνατότητα συρραφής & ∆ιάφανο οπτικό παράθυρο
αναρροής αίµατος. Να κατατεθεί δείγµα προς αξιολόγηση συνοδευόµενο από αποδεικτικά εκπροσώπησης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER: 2,3 και 4 αυλών, και όλων των διαµέτρων,
ακτινοσκιεροί, µε επικάλυψη ηπαρίνης για την αποφυγή θροµβώσεων και τη διατήρηση της ελεύθερης ροής του
καθετήρα. Να είναι από υλικό πολυουρεθάνη για µεγαλύτερη ενδοαγγειακή πλαστικότητα, υψηλής αντοχής στην
τριβή και να µην τσακίζει ιδιαίτερα στα σηµεία εκβολής των αυλών του καθετήρα. Να φέρουν σταθερά πτερύγια
συρραφής και σηµάνσεις κατά µήκος του καθετήρα ανά 5cm για έλεγχο προσπέλασης του βάθους εισαγωγής. To
άκρο του καθετήρα να είναι κωνικό ατραυµατικό και όχι σκληρό. Να προσφέρεται σε ασφαλή σκληρή συσκευασία
ως πλήρες σετ µε σύριγγα 5ml, βελόνa εντοπισµού 22G, βελόνα λεπτών τοιχωµάτων 18G, aγγειακό διαστολέα,
συρµάτινο οδηγό άκρου J και αντίστοιχα κλείστρα. Να προσφέρονται σε µήκη κατάλληλα για προσπέλαση σε
σφαγίτιδα, υποκλείδιο και µηριαία φλέβα.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER: 2 αυλών, και όλων των διαµέτρων, ακτινοσκιεροί,
µε επικάλυψη ηπαρίνης για την αποφυγή θροµβώσεων και τη διατήρηση της ελεύθερης ροής του καθετήρα. Να
είναι από υλικό πολυουρεθάνη για µεγαλύτερη ενδοαγγειακή πλαστικότητα, υψηλής αντοχής στην τριβή και να µην
τσακίζει ιδιαίτερα στα σηµεία εκβολής των αυλών του καθετήρα. Να φέρουν σταθερά πτερύγια συρραφής και
σηµάνσεις κατά µήκος του καθετήρα ανά 5cm για έλεγχο προσπέλασης του βάθους εισαγωγής. To άκρο του
καθετήρα να είναι κωνικό ατραυµατικό και όχι σκληρό. Να προσφέρεται σε ασφαλή σκληρή συσκευασία ως πλήρες
σετ µε σύριγγα 5ml, βελόνa εντοπισµού 22G, βελόνα λεπτών τοιχωµάτων 18G, aγγειακό διαστολέα, συρµάτινο
οδηγό άκρου J και αντίστοιχα κλείστρα. Να προσφέρονται σε µήκη κατάλληλα για προσπέλαση σε σφαγίτιδα,
υποκλείδιο και µηριαία φλέβα.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER: 3 αυλών, και όλων των διαµέτρων, ακτινοσκιεροί, µε
επικάλυψη ηπαρίνης για την αποφυγή θροµβώσεων και τη διατήρηση της ελεύθερης ροής του καθετήρα. Να είναι
από υλικό πολυουρεθάνη για µεγαλύτερη ενδοαγγειακή πλαστικότητα, υψηλής αντοχής στην τριβή και να µην
τσακίζει ιδιαίτερα στα σηµεία εκβολής των αυλών του καθετήρα. Να φέρουν σταθερά πτερύγια συρραφής και
σηµάνσεις κατά µήκος του καθετήρα ανά 5cm για έλεγχο προσπέλασης του βάθους εισαγωγής. To άκρο του
καθετήρα να είναι κωνικό ατραυµατικό και όχι σκληρό. Να προσφέρεται σε ασφαλή σκληρή συσκευασία ως πλήρες
σετ µε σύριγγα 5ml, βελόνa εντοπισµού 22G, βελόνα λεπτών τοιχωµάτων 18G, aγγειακό διαστολέα, συρµάτινο
οδηγό άκρου J και αντίστοιχα κλείστρα. Να προσφέρονται σε µήκη κατάλληλα για προσπέλαση σε σφαγίτιδα,
υποκλείδιο και µηριαία φλέβα.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER: 4 αυλών, και όλων των διαµέτρων, ακτινοσκιεροί, µε
επικάλυψη ηπαρίνης για την αποφυγή θροµβώσεων και τη διατήρηση της ελεύθερης ροής του καθετήρα. Να είναι
από υλικό πολυουρεθάνη για µεγαλύτερη ενδοαγγειακή πλαστικότητα, υψηλής αντοχής στην τριβή και να µην
τσακίζει ιδιαίτερα στα σηµεία εκβολής των αυλών του καθετήρα. Να φέρουν σταθερά πτερύγια συρραφής και
σηµάνσεις κατά µήκος του καθετήρα ανά 5cm για έλεγχο προσπέλασης του βάθους εισαγωγής. To άκρο του
καθετήρα να είναι κωνικό ατραυµατικό και όχι σκληρό. Να προσφέρεται σε ασφαλή σκληρή συσκευασία ως πλήρες
σετ µε σύριγγα 5ml, βελόνa εντοπισµού 22G, βελόνα λεπτών τοιχωµάτων 18G, aγγειακό διαστολέα, συρµάτινο
οδηγό άκρου J και αντίστοιχα κλείστρα. Να προσφέρονται σε µήκη κατάλληλα για προσπέλαση σε σφαγίτιδα,
υποκλείδιο και µηριαία φλέβα.
ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΑΣ-ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ.Κάθε σετ
να περιέχει:Προσωρινό υποκλείδιο/σφαγιτιδικό/µηριαίο καθετήρα διπλού αυλού µε διάταξη αυλών side by
side,ακτινοσκιερό,,από 1)σιλικόνη2)ιατρική πολυουρεθάνη,λεία επιφάνεια πουνα µην τσακίζει κατά τη χρήση,µε
µαλακό ατραυµατικό άκρο,διαµέτρου από 11-13,5F,σε µήκη απο΄15 έως και 25 εκατοστά,περιστρεφόµενα
πτερύγια στήριξης,ευθύςή/και µε προκεκκαµένο σώµα,κατάλληλο για αιµοκάθαρση,αιµοκάθαρση,αιµοδιήθηση,κλπ.
Βελόνα παρακέντησης17-18G-Συρµάτινο οδηγόµεJtip-∆ιαστολέα αγγειακό 10-12F-2 Πώµατα-Ηπαροχή αίµατος να
είναι περίπου 300ml/min-Να αναφέρεταιο ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα-Ειδικόι κλιπ για
την κάµψη και σταθεροποίηση των άκρων του καθετήρα σε περτίπτωση τοποθέτησης στην έσω σφαγίτιδα για
καθετήρες σιλικόνης.
ΜΗΡΙΑΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (3,8mmX16cm) 11,5 frX6,2 in .σετ καθετήρων 11,5 fr µε διάταξη αυλών Double D.
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Αρτηριακοί Μηριαίοι Καθετήρες. Αρτηριακοί καθετήρες σε µεγέθη:18Ga,20Ga,22Ga κατασκευασµένοι από
υδρόφιλξη πολυουρεθάνη.Να φέρουν οδηγό σύρµα,βελόνη µε ανάλογο χρωµατικό κώδικα µε µέγεθος ίδιο µε το
µέγεθος του καθετήρα. Να διαθέτονται σε µήκη 8cm και 12cm.Να τοποθετούνται µε τεχνική Seldinger.
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Καθετήρες γυναικολογικής χρήσης, ευθείς, από PVC, L 18cm και 14Fr.
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ο∆ΗΓ.ΣΥΡΜΑΤ.
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:∆ΙΑΣΤΟΛΕΙΣ
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ∆ΟΚΡΑΝΙΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Παρεγχυµατικοί. Η µέτρηση να
γίνεται πιεζοηλεκτρικά από micro-chip και να µεταφέρεται µε οπτικές ίνες. Να είναι συµβατοί µε τα αντίστοιχα
monitor CAMINO
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ : Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας από PSX σιλικόνη µε
υποαλλεργικό κολλητικό και ειδική σχεδίαση σπιράλ για να µην τσαλακώνει ή αντίστοιχο, που να διαθέτει διπλό
δακτύλιο εφαρµογής για να ξετυλίγεται εύκολα και οµοιόµορφα. ∆ιαστάσεις: 25,30,35 χιλ. +/-2.
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Καθετήρα διπλού αυλού.Καθετήρας - Θηκάρι ουρητηρικής προσπέλασης FLEXI TIP διπλού αυλού, 10 fr, µήκους
50cm, µε πρώτο αυλό και αυλό έγχυσης , κατάλληλος για έγχυση σκιαγραφικού υλικού, αναισθητικού ζελέ ή
ατραυµατική προσπέλαση σύρµατος
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Υδρόφιλο σύρµα.Οδηγό-Σύρµα τύπου, διαµέτρου 0.035 ή 0.038", µήκους 150cm, εύκαµπτο, ελαστικό και
εύκολα καθοδηγούµενο, stiff, µε πυρήνα από Νitinol για να µην τσακίζει, υπερυδρόφιλη επικάλυψη ειδικού τύπου
και ακτινοσκιερό εύκαµπτο άκρο 30mm, κωνικό ευθύ .Να είναι ειδικά σχεδιασµένο ώστε να καθοδηγείται εύκολα
και στον πλέον συστραµµένο και δυσκολοδιάβατο ουρητήρα µε απόλυτη ταύτιση στροφής χεριού-σύρµατος 1:1
(torque control) ενώ να διαθέτει µνήµη για επαναφορά στο αρχικό σχήµα του όσες φορές χρειαστεί κατά την
διάρκεια της επέµβασης.
Να συνοδεύεται από θήκη και ειδικό ρύγχος ενεργοποίησης της υδρόφιλης επικάλυψης

33

Stents.Καθετήρας- ουρητηρική ενδοπρόσθεση τύπου UNIVERSA, διπλού Pigtail, µαλακής σύστασης από υδρόφιλη
λευκή µαλακή πολυουρεθάνη τύπου UNIVERSA, για εσωτερική παροχέτευση από την ουρητηροπυελική συµβολή
στην ουροδόχο κύστη, µέγιστης διάρκειας παραµονής 6 µηνών, µε λεπτά τοιχώµατα, διαβαθµισµένος και
ακτινοσκιερός (ακτινοσκιερές διαγραµµίσεις), µε ενισχυµένο κυστικό άκρο και πυελικό άκρο κωνικό.Να
προσφέρεται σε σετ που επιπλέον να περιλαµβάνει:
• προωθητή µήκους 50cm, µε ακτινοσκιερή σήµανση στο άκρο και σύστηµα αγκίστρωσης στον καθετήρα (lockable
pusher) που επιτρέπει την ελεγχόµενη περιστροφή της κατά την τοποθέτηση για προαιρετική χρήση.
• οδηγό σύρµα υδρόφιλο, από Πολυουρεθάνη εξωτερικά και Νitinol εσωτερικά, µε υδρόφιλη επικάλυψη slipcoat και
χειρολαβή Olcott torque device έτσι ώστε να µην γλιστρά στο χέρι.
Να διατίθεται σε µήκος 28 ή 30cm και διάµετρο 7.0 ή 8.0fr, ανοιχτού άκρου
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Σετ εισαγωγής καθετήρων κεντρικών φλεβών (θηκάρια)για την τοποθέτηση προσωρινού βηµατοδότη Το σετ
να περιέχει: Καθετήρα 6 Fr µήκος 10cm-2.9mm-035inch.

34

Ηλεκτρόδιο προσωρινής βηµατοδότησης που να µπορεί να τοποθετηθεί διά µέσων υποκλείδιας φλέβας και γι΄
αυτό θα πρέπει να διαθέτει στην άκρη του εκτενόµενο µπαλόνι.

Να κατατεθούν µελέτες που να αποδεικνύουν τα παραπάνω . Να προσφέρεται σε διάφορες διαστάσεις σύµφωνα µε
τις ανάγκες, όπως αναλυτικά θα αναφέρονται στην διακήρυξη.
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