
 
 

       Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση του φορέα σας με τίτλο «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» αναρτήθηκε και 

έλαβε μοναδικό κωδικό 21DIAB000015832. 
                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ   
Διεύθυνση : Διοικητικό 
Τμήμα :       Οικονομικού 
Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      
Πληροφορίες : Πιτσινέλης Σ.                  

           
           
          Αγρίνιο, 04-03-2021 
          Αρ. Πρωτ. :2877 
                                                                                                        
 
 
ΠΡΟΣ:          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                                                     
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση :   Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα 

  Τηλ. : 2641361229 -233                                      Τηλέφωνο: 2131514293,  2131514551 
      e-mail  : gnaprom@gmail.com                               e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.›› 
 

, 
Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) την δημόσια 

διαβούλευση με τίτλο «Ανακοίνωση  Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα 
Αγρινίου  για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. 
Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η ανακοίνωση-πρόσκληση σε μορφή word, και σε pdf. 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

                                              
                                                             Ο Διοικητής  

 

                                                                                                          ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ 

                                                                                                                                           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γρ. Προμηθειών                                                                   

 

 Επισυναπτόμενα : 
        1. Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

        2. Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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        1. Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

                                                                                                                  
                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Διεύθυνση : Διοικητικό 
Τμήμα :       Οικονομικού 
Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      
Πληροφορίες : Πιτσινέλης Σωτήρης.                  

           
           
          Αγρίνιο, 04/03/2021 
          Αρ. Πρωτ. :2876 
                                                                                                        
 
 
ΠΡΟΣ:    ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις) 
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr      

  Τηλ. : 2641361229 -233                                       
      e-mail  : gnaprom@gmail.com                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΩΤΗΣ  (Α’) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου   λαμβάνοντας υπ’ όψιν :  

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 
«Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς  
υγείας». 

2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 
«Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων». 

3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 
«Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει 
καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας  της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 
17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 
19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία 
των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων». 

5) Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 
«Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016». 

6) Το με αρίθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 
«Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

7) To υπ. αριθμ. πρωτ. 1045/25-01-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από 
την Διευθύντρια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου. 
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Ανακοινώνει την διεξαγωγή της πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας  τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και 

ψηφιακή μορφή, προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται  για το χρονικό διάστημα  δέκα  (15) ημερολογιακών ημερών από την  

ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην 

ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  (www .hospital-
agrinio.gr). 
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, 

μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση 

ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.  

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη 

αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, 

φωτογραφίες κ.λπ.).  
Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα 

γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο 

αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. 

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ.Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr) με τα 
στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που 

υποβλήθηκαν.  

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική 

φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, 

διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :  

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 

2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.  

3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 
4) Την εμπειρία.  

5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 

6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων.  

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 
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                                                              Ο Διοικητής  

                                                                                                 

                                                                                                                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                   
 

2. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Πίνακας ΙΙ Α.: Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικές  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης καθορίζουν τις ελάχιστες αναγκαίες απατήσεις των ειδών και είναι απαράβατες. 
Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς  και έχουν ως ακολούθως : 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

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, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. 
Β/02-10-09). 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 ΔΥ8δ/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 
ΔΥ8δ/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, (ΔΥ8δ/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: 
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.  
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.  

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. 
 
 
Πίνακας ΙΙ Β.: Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
Πίνακας ΙΙ .: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης καθορίζουν τις ελάχιστες αναγκαίες απατήσεις των ειδών και είναι απαράβατες. 
Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.   

1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (Ε.Ν.Ε.) 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ :  Οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα φίλτρα αιμοκάθαρσης 
περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Η τελική επιλογή όμως του καταλληλότερου για τον κάθε ασθενή φίλτρου, 
με βάσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του ( εξατομικευμένη θεραπεία ), θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και 
άλλα   διεθνώς   αποδεκτά χαρακτηριστικά/παραμέτρους που έχει στο παρελθόν επίσημα εισηγηθεί η Ελληνική 
Νεφρολογική Εταιρεία και που  εκτός από το είδος της μεμβράνης  και της αποστείρωσης και τον KUF( 1,3και 
7)είναι :  
1.2. Είδος μεμβράνης του φίλτρου: Η χημική σύσταση της μεμβράνης του φίλτρου καθορίζει τις ιδιότητές της 
και έχει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή, εφόσον οι ιδιότητες αυτές σχετίζονται με διάφορες επιδράσεις όπως, τον 
βαθμό ενεργοποίησης του συμπληρώματος, του συστήματος πήξης (γεγονός που αφορά σε ασθενείς με 
αιμορραγική διάθεση), την αλλεργική αντίδραση σε ασθενείς που λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα (πχ. 
αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις ή και αλλεργικό shok ασθενών που  λαμβάνουν  ACE  inhibitors  και  φίλτρα  με  
high-flux  μεμβράνη polyacrylonitrile). Η μη τροποποιημένη κυτταρίνη – κουπροφάνη ενεργοποιεί περισσότερο 
από άλλες μεμβράνες το συμπλήρωμα, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα μονοκύτταρα και τα αιμοπετάλια και αυτό 
σημαίνει μη καλή βιοσυμβατότητα.   
 
1.3. Επιφάνεια μεμβράνης του φίλτρου (0,5 –2,2m2): Η επιφάνεια της μεμβράνης επιλέγεται με βάση το 
σωματότυπο του ασθενούς και έχει μεγάλη σημασία για την παροχή αποδοτικής κάθαρσης.  
 
1.4. Συντελεστής υπερδιήθησης (KUF) του φίλτρου:     Ο συντελεστής     υπερδιήθησης αναφέρεται στον 
όγκο (ml) του νερού του πλάσματος,  που  φιλτράρεται  την  ώρα  για  κάθε  mmHg  πίεσης (διαμεμβρανικής, 
TMP). Με βάση τον συντελεστή αυτό τα φίλτρα μπορεί να διακριθούν σε υψηλής υπερδιήθησης (KUF > 
20ml/mmHg/h/m2) ή χαμηλής υπερδιήθησης  (KUF  <  10ml/  mmHg/h/m2).  Oι  μεμβράνες  με  υψηλή 
διαπερατότητα (High–flux), όπως είναι οι συνθετικές μεμβράνες (polysulfone, polyacrylonitrile,  polyethersulfone  
κ.α.),  έχουν  μεγάλους πόρους  που επιτρέπουν την διέλευση ουσιών μικρού και μεσαίου μοριακού βάρους και 
KUF > 20ml/mmHg/h/m2.  
 
1.5. Καθάρσεις διαλυτών ουσιών (με σταθερή παροχή αίματος 300ml/min και διαλύματος 
500ml/min): Η απομάκρυνση των διαλυτών ουσιών (ουρίας, κρεατινίνης, φωσφορικών, βιταμίνης  Β12,  
ινουλίνης),  σχετίζεται  με  το  μοριακό  βάρος  αυτών  και καθορίζεται από το είδος της μεμβράνης και την 
αναφορά της τιμής κάθαρσης για την συγκεκριμένη ουσία. Οι καθάρσεις των ουσιών παίζουν μεγάλο ρόλο στην 
αποδοτικότητα της αιμοκάθαρσης και συνεπώς την καλή υγεία του ασθενούς. Θα πρέπει να ορίζουμε το εύρος 
των επιθυμητών τιμών για την κάθε μια ουσία ανάλογα με την μεταβολική κατάσταση και τις ανάγκες του ασθενή.  
Πολλές  φορές  φίλτρα  με  ίδιο  είδος  μεμβράνης  και  επιφάνεια μεμβράνης  έχουν άλλες  καθάρσεις  ουσιών  
λόγω  της  διαφορετικής αρχιτεκτονικής κατά την κατασκευή τους. Γενικά οι μεγαλύτερες καθάρσεις οδηγούν σε 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.  
 
1.6. Συντελεστής KoA του φίλτρου (Mass Transfer Area Coefficient): Καθορίζει την αποδοτικότητα του 
φίλτρου και τις μέγιστες καθάρσεις ουσιών σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη επιφάνεια. Έτσι για αιμοκάθαρση 
υψηλής απόδοσης ο KoA πρέπει να έχει τιμές > 700 ml/min. Πολλές φορές φίλτρα με ίδιο είδος μεμβράνης και 
επιφάνεια μεμβράνης έχουν διαφορετικούς ΚοΑ, λόγω της διαφορετικής αρχιτεκτονικής κατά την κατασκευή τους. 
ΚοΑ < 500 ml/min θεωρούνται φίλτρα χαμηλής αποτελεσματικότητας.  
 



1.7. Συντελεστής διαβατότητας (SC) β2-Μικροσφαιρίνης: Καθορίζει την κάθαρση μέσου μοριακού βάρους 
ουσιών, γεγονός μεγάλης σημασίας για την αποφυγή της εμφάνισης διαφόρων επιπλοκών όπως είναι η 
αμυλοείδωση της αιμοκάθαρσης. Όσο πιο κοντά στο 1 είναι αυτή η τιμή του SC τόσο το καλύτερο είναι το 
αποτέλεσμα. Φίλτρα με ίδια μεμβράνη και ίδια επιφάνεια μπορεί να έχουν διαφορετικό SC. Σε κάθαρση high flux ο 
SC β2Μικροσφαιρίνης είναι > 0,5.  
 
1.8. Είδος αποστείρωσης του φίλτρου:   Παίζει ρόλο    γιατί μπορεί να επηρεάζει τη βιοσυμβατότητα της 
μεμβράνης δηλαδή την αλληλεπίδραση μεταξύ μεμβράνης και αίματος, αλλά και τις καθάρσεις των ουσιών. Η 
αποστείρωση μπορεί να γίνεται με αιθυλενοξείδιο (ΕΤΟ), ατμό, γ-ακτινοβολία και β-ακτινοβολία.Η  αποστείρωση  
με  ΕΤΟ  μπορεί  να  προκαλέσει συχνότερα αντιδράσεις υπερευαισθησίας.   
 
1.9. Βιοσυμβατότητα μεμβρανών: Τα  φίλτρα  διακρίνονται  ανάλογα  με  τη  βιοσυμβατότητά  τους.  Η 
βιοσυμβατότητα έχει να κάνει με τη τάση για δημιουργία θρόμβου, με την ενεργοποίηση του συμπληρώματος δια 
μέσου της εναλλακτικής οδού και την ενεργοποίηση των πολυμορφοπύρηνων. Φίλτρα με κακή βιοσυμβατότητα 
είναι οι μη τροποποιημένες κυτταρινικές μεμβράνες  ενώ  οι  τροποποιημένες  κυτταρινικές  και  τα  συνθετικά  
φίλτρα έχουν καλύτερη βιοσυμβατότητα.  Οι ως άνω παράμετροι/χαρακτηριστικά θα πρέπει να κατατίθενται με 
τους φακέλους των τεχνικών προδιαγραφών και η αξιολόγησή τους είναι απαραίτητη όχι  μόνο  για την  επίτευξη  
επαρκούς  θεραπευτικού αποτελέσματος,  αλλά  και  για  την  ασφαλή  διενέργεια  της  συνεδρίας αιμοκάθαρσης.  
  
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ   

2.1) Κατηγορία Α1 Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες : IN VITRO Kuf > 20ml/mmHg/h/1.0 m2 και 
επιφάνεια μεμβράνης < 1,5 m2  
Α.1.1-Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου polynephron  
Α.1.2- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)  
Α.1.3- Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane  
Α.1.4- Μεμβράνη  πολυσουλφόνης τύπου a POLYSULFONE pro   
Α.1.5- Μεμβράνη πολυσουλφόνης –H dry  
Α.1.6- Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymere alloy, PEPA)  
A.1.7- Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθεροσουλφόνης , πολυβινυλπυρολιδόνης και πολυαμίδιο (Polyamix)  
A.1.8- Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθερσουλφόνης  και πολυβινυλπυρολιδόνης (PUREMA, PORACTON, κτλ)  
 A.1.9- Μεμβράνη κράματος πολυαιθερσουλφόνης  και πολυβινυλπυρολιδόνης (SYNPHAN, DIAPES, κτλ)  
A.1.10- Μεμβράνη πολυαιθερσουλφόνης    
A.1.11- Μεμβράνη πολυφαινυλένιου (polyphenylene)   
A.1.12- Μεμβράνη πολυμεθυλμεθακρυλικού (PMMA)  
Α.1.13- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Nephropore 
Α.1.14- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου VitaSulfone 
  
2.2) Κατηγορία Α2 Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες : IN VITRO Kuf >20ml/mmHg/h/1.0 m2 και 
επιφάνεια μεμβράνης > 1,5 m2( 1.5- 2.5)  
Α.2.1-Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου polynephron  
Α.2.2- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)  
Α.2.3- Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane  
Α.2.4- Μεμβράνη  πολυσουλφόνης τύπου a POLYSULFONE pro  
Α.2.5- Μεμβράνη πολυσουλφόνης –H dry  
Α.2.6- Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymere alloy, PEPA)  
A.2.7- Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθεροσουλφόνης , πολυβινυλπυρολιδόνης και πολυαμίδιο (Polyamix)  
A.2.8- Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθερσουλφόνης  και πολυβινυλπυρολιδόνης (PUREMA, PORACTON, κτλ)  
A.2.9- Μεμβράνη κράματος πολυαιθερσουλφόνης  και πολυβινυλπυρολιδόνης (SYNPHAN, DIAPES, κτλ)  
A.2.10- Μεμβράνη πολυαιθερσουλφόνης    
A.2.11- Μεμβράνη πολυφαινυλένιου (polyphenylene)   
A.2.12-Μεμβράνη πολυμεθυλμεθακρυλικού (PMMA)  
A.2.13- Μεμβράνη με επικάλυψη ηπαρίνης HeprAN heparin-grafted membrane 
A.2.14- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Nephropore 



Α.2.15- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου VitaSulfone 
A.2.16- Μεμβράνη Medium Cut off κράματος Polyarylethersulfone και Polyvinylpyrrolidone blend, BPA 
free 
 
 
 2.3) Κατηγορία Β1 Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες: IN VITRO Kuf  <20ml/mmHg/h/1.0 m2 και 
επιφάνεια μεμβράνης  < 1,5 m2  
B.1.1-Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου polynephron  
B.1.2- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)  
B.1.3- Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane 
 B.1.4- Μεμβράνη  πολυσουλφόνης τύπου a POLYSULFONE pro  
B.1.5- Μεμβράνη πολυσουλφόνης –H dry  
B.1.6- Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymere alloy, PEPA)  
B.1.7- Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθεροσουλφόνης , πολυβινυλπυρολιδόνης και πολυαμίδιο (Polyamix)  
B.1.8- Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθερσουλφόνης  και πολυβινυλπυρολιδόνης (PUREMA, PORACTON, κτλ)  
B.1.9- Μεμβράνη κράματος πολυαιθερσουλφόνης  και πολυβινυλπυρολιδόνης (SYNPHAN, DIAPES, κτλ)  
B.1.10- Μεμβράνη πολυαιθερσουλφόνης    
B.1.11- Μεμβράνη πολυφαινυλένιου (polyphenylene)   
B.1.12- Μεμβράνη πολυμεθυλμεθακρυλικού (PMMA)  
B.1.13- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Nephropore 
Β.1.14- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου VitaSulfone 
 
  
2.4) Κατηγορία Β2 Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες: IN VITRO Kuf  <20ml/mmHg/h/1.0 m2 και 
επιφάνεια μεμβράνης  > 1,5 m2(1.5-2.2)  
B.2.1-Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου polynephron  
B.2.2- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)  
B.2.3- Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane  
B.2.4- Μεμβράνη  πολυσουλφόνης τύπου a POLYSULFONE pro  
B.2.5- Μεμβράνη πολυσουλφόνης –H dry  
B.2.6- Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymere alloy, PEPA)  
B.2.7- Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθεροσουλφόνης , πολυβινυλπυρολιδόνης και πολυαμίδιο (Polyamix)  
B.2.8- Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθερσουλφόνης  και πολυβινυλπυρολιδόνης (PUREMA, PORACTON, κτλ)  
B.2.9- Μεμβράνη κράματος πολυαιθερσουλφόνης  και πολυβινυλπυρολιδόνης (SYNPHAN, DIAPES, κτλ)  
B.2.10- Μεμβράνη πολυαιθερσουλφόνης    
B.2.11- Μεμβράνη πολυφαινυλένιου (polyphenylene)   
B.2.12- Μεμβράνη πολυμεθυλμεθακρυλικού (PMMA)  
B.2.13- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Nephropore 
Β.2.14- Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου VitaSulfone 
  

3.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ   
 3.1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο 
κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να 
διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του 
οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.   
3.2. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό 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, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/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 ( β ) ΚΥΑ σήμανση CE .  
3.3. Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ 
ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
 3.4. 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, (ΔΥ8δ/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.  
3.5. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να 
αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποία να 
συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.   
3.6. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.   
3.7.  Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να 
περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. ii. ο κωδικός της 
παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 
ασφαλούς χρήσης, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση. 
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.   
3.8.  Στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια “prospectus” των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα 
συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, θα πρέπει να αναφέρονται οι επιδόσεις των φίλτρων σε μετρήσεις IN VITRO της 
κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου και βιταμίνης B12, με αναφερόμενες συγκεκριμένες ροές αίματος και 
διαλύματος και συγκεκριμένη διαμεμβρανική πίεση (TMP). Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων θα 
πρέπει να αναφέρονται στο είδος, την επιφάνεια και το πάχος της μεμβράνης, στον όγκο πλήρωσης, στον 
συντελεστή υπερδιήθησης (Kuf).   
3.9.  Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακή εξέταση όλων 
των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή όσο και κατά τη διάρκεια χρήσης.   
3.10.  Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα 
μηχανήματα αιμοκάθαρσης κάθε Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές για τα 
φίλτρα αιμοκάθαρσης περιλαμβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραμμής.   
 
4.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ   
4.1.  Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν σε φίλτρα τεχνητού νεφρού κατάλληλα για κλασική 
αιμοκάθαρση και παραλλαγές της κλασικής αιμοκάθαρσης:   
• Αιμοκάθαρση υψηλής ροής (High flux),   
• Αιμοδιήθηση (Hemofiltration),   
• Αιμοδιαδιήθηση (Hemodiafiltration),   



4.2. Τα ζητούμενα φίλτρα ανήκουν στις κατηγορίες Α2, Β2  ανάλογα με τον συντελεστή υπερδιήθησης (Kuf), το 
είδος και την επιφάνεια της μεμβράνης, ως εξής:   
• Στην κατηγορία Α2 υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0 m2, συνθετικές 

μεμβράνες (όπως high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 
1,5 m2.   

• Στην κατηγορία B2 υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , συνθετικές 
μεμβράνες (όπως low-flux polysulfone, PMMA, κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1,5 m2.  

4.3. Σε φίλτρα ίδιου τύπου προτιμώνται αυτά με μεγαλύτερο ΚοΑ και αυτά με  συντελεστή διαβατότητας β2Μ 
πλησιέστερα στην τιμή 1.   
4.4. Αποδεκτοί τρόποι αποστείρωσης είναι η θερμική  αποστείρωση (ατμός, ξηρή), η γ-ακτινοβολία και η β-
ακτινιβολία.  
4.5. Κάθε φίλτρο να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αρτηριακή και φλεβική γραμμή για τα μηχανήματα  Fresenius 
5008S (γνήσιες γραμμές) σε ποσοστό 100% για τα Α2 και 80% για τα Β2 και για τα μηχανήματα Nikkiso και 
Gambro 200S σε ποσοστό 20% για τα Β2.  
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