
 

       Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση του φορέα σας με τίτλο «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» αναρτήθηκε και έλαβε μοναδικό κωδικό 
21DIAB000016259. 

 
                                             
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,06/04/2021 
          Αρ. Πρωτ. :4245 
                                                                                                        
 
 
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 ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 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 ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙEΣ 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 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
        2. Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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        1. Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 

                                                                                                                    
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 Σωτήρης.                  

           
           
          Αγρίνιο,06/04/2021 
          Αρ. Πρωτ. :4242 
                                                                                                        
 
 
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 
«ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» 
 
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. 4165/05-04-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από 
τον νευροχειρουργό του νοσοκομείου. 

Ανακοινώνει την διεξαγωγή της πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» και να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας  τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, 
προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr


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. 
                                       

                                                        Ο Διοικητής  
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                                                                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                                                                                                                                          
 

2. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
Σύστημα διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής παρακολούθησης 32 καναλιών με οθόνη αφής, με δυνατότητα 
απευθείας χειρισμού από το χειρουργό μέσω αποστειρωμένου πεδίου. 
Nα έχει τη δυνατότητα διφασικής διέγερσης καθώς επίσης και τη δυνατότητα  σύνδεσης με σύστημα 
νευροπλοήγησης. 
Το σύστημα να συνοδεύεται από: 
Αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης. 
Ολοκληρωμένο σετ ηλεκτροδίων μιας χρήσης για επεμβάσεις ΣΣ του ιδίου οίκου με το σύστημα διεγχειρητικής 
νευροπαρακολούθησης για απόλυτη συμβατότητα και ορθή λειτουργεία. 
Διπολικό εύκαμπτο στυλεό τύπου microfork ball probe. 
Διουρηθρικό καθετήρα ηλεκτρικής αγωγιμότητας με δυνατότητα διέγερσης και καταγραφής μέσω του 
βλεννογόνου  της ουρήθρας για τον έλεγχο των ιερών ριζών. 
Η εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν το μηχάνημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης το οποίο 
πρέπει να φέρει ετήσια πιστοποίηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο κατασκευής του. 
Ο χειριστής του συστήματος πρέπει να διαθέτει τη πιστοποίηση του ΣΥΔΝΟΧ καθώς επίσης και πιστοποίηση 
εκπαίδευσης του μηχανήματος από τον κατασκευαστικό οίκο. 

  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 32 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα: 
Ηλεκτρομυογραφήματος (EMG) άνω και κάτω άκρων 
Σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών (SSEP ’s) άνω και κάτω άκρων 
Κινητικών προκλητών δυναμικών (MEP ’s) άνω και κάτω άκρων 
Οπτικών προκλητών δυναμικών (VEP’s) 
Ακουστικών προκλητών δυναμικών (BAER’s) 
Χαρτογράφηση εγκεφαλικού φλοιού (Phase reversal) 
Απευθείας διέγερση εγκεφαλικού φλοιού (DCS) 
Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) 
Έλεγχο βάθους αναισθησίας (train of four) 
Οι χρήστες του συστήματος να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό Οίκο. 
Να παραχωρείται ο σχετικός συνοδός εξοπλισμός. 
Η εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν το μηχάνημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης το οποίο 
πρέπει να φέρει ετήσια πιστοποίηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο κατασκευής του. 

 
ΜΗΤΡΑ ΜΗΝΙΓΓΟΣ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ (ULTRA PURE COLLAGEN), 
Δύο στρώσεων -μαλακή αυτοκόλλητη πλευρά και σκληρή πλευρά επιδεχόμενη τασικών ραμμάτων-, πάχους 4mm 
και διαστάσεων  (5x5, 7.5x7.5, 10x12.5). 
Πολύ μικρές αποκλίσεις είναι αποδεκτές.  

 
ΜΗΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΑΠΟ ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ, 
Μη συνθετική, βιοαπορροφήσιμη, αδιαφανής και να δρά ως φορέας φαρμάκου, (Διαστάσεων 5x5, 6x8,8χ14, 
10x10). 
Διατηρεί το σχήμα της με την εφύγρανση και δεν προσκολλάται στα χειρουργικά εργαλεία. 
Πολύ μικρές αποκλίσεις είναι αποδεκτές 

 
ΣΕΤ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 



ΟΓΚΟΥ CUSA ή ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ- ΕΠΙΛΟΓΕΑ 4 
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ. 

 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ AΙMΟΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ,ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ: 
ΣΥΡΙΓΓΑ 2.5 ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΛΟΞΟΤΜΗΤΗ ΒΕΛΟΝΑ 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΛΗΣ   
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ml ΜΕ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ  
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ /ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ BURRHOLE  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΡΟΗΣ 18ml-30ml ANA ΩΡΑ 
ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΕΝΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ) 
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΤΟΥΝΕΛΟΠΟΙΟΣ (PASSER) 36 CM 
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΤΟΥΝΕΛΟΠΟΙΟΣ (PASSER) 65 CM 

 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ.  
Να μπορεί να ρυθμιστεί σε 18 διαφορετικές πιέσεις. Να είναι MRI ανθεκτική έως τα 3 Tesla. Να διατίθεται σε τύπο 
Burr  hole, με αντισυφώνιο ή χωρίς και ρεζερβουάρ ή χωρίς.  
Πλήρες σύστημα με κοιλιακό καθετήρα 14 εκ. και περιτοναϊκό καθετήρα εμποτισμένους με αντιβιοτικό, και οδηγό 
περιτοναϊκού καθετήρα μήκους 65 εκ, 

 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (BURR HOLE ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΕΣ) .  
Να διατίθενται σε Α) Low pressure, B)Medium Low Pressure, Γ)Medium High Pressure, Δ)High Pressure. Να 
συνοδεύονται από αντιμικροβιακούς κοιλιακό και περιτοναϊκό καθετήρα σε μεμονωμένη συσκευασία και οδηγό 
περιτοναϊκού καθετήρα μήκους 65 εκ 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
-Κλωβό αυχενικής μοίρας αυτοκλειδούμενος διαφόρων μεγεθών και διαστάσεων. 
-Πλάκα τιτανίου αυχενικής μοίρας χαμηλού προφίλ 
-Βίδες τιτανίου αυχενικής μοίρας 13,15,17mm και σειρά Revision 
Η εταιρεία πρέπει να προσκομίζει σύστημα διαστολέων πρόσθιας αυχενικής προσπέλασης τύπου ccr 

 
Ενέσιμη πάστα σε μορφή Putty 5cc, 
Να αποτελείται από κόκκους βιοδραστικού γυαλιού 45S5 αναμεμιγμένους με ένα απορροφήσιμο υλικό από 
γλυκόλη πολυαιθυλενίου και γλυκερόλη. 

 
 
Ανθρώπειο Οστικό Μόσχευμα DBM 1.0cc 
Η εταιρεία να διαθέτει άδεια εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και αποθήκευσης, ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και 
δέρματος από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. 

 
Ανθρώπειο Οστικό Μόσχευμα DBM 2.5cc 
Η εταιρεία να διαθέτει άδεια εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και αποθήκευσης, ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και 
δέρματος από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. 

 
 



 
 
 


	e-mail  : gnaprom@gmail.com                               e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
	6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	e-mail  : gnaprom@gmail.com

