
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ 55x20x12cm

• Κατάλληλο για την προετοιμασία απολυμαντικών διαλυμάτων . 
• Να διαθέτει διαφανές καπάκι και ένθετο κόσκινο από λευκό PVC και μη αποσπώμενα 

χερούλια για ευκολότερη χρήση. 
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ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 5LT
Από ανθεκτικό αδιάτρητο υλικό, με ανθεκτικότητα σε πτώση,μιας χρήσης.Το κάλυμμα να 
φέρει ειδικές υποδοχές για απομάκρυνση βελόνων από τις σύριγγες και να κλείνει ερμητικά. 
Χωρητικότητα 5 λίτρων περίπου.
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΘΕΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΩΜΑ (ΨΑΡΑΚΙΑ)
Μιας χρήσης-αποστειρωμένα

4
ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 6-7 ΒΑΛΒΙΔΩΝ
α) Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης, 
β)Να περιέχονται χρωματομετρικά συνδετικά ποσοστιαίας παροχής Ο2
24%,28%,31%,35%,40%,50% και 60%,
γ) Η μάσκα να είναι απολύτως ανατομικού σχήματος, για
τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενή,
δ) Η μάσκα να είναι διαφανής με μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα, ελαστική ταινία στήριξης κεφαλής 
και πλευρικές οπές εμπλουτισμού με ατμοσφαιρικόαέρα,
ε) Να διαθέτουν σπιράλ σωλήνα ~15cm για να προσαρμόζονται τα χρωματομετρικά
συνδετικά, 
στ) Να συνοδεύονται από σωλήνα Ο2 περίπου 180cm που δεν "τσακίζει" και δεν
εμποδίζει τη ροή Ο2, ζ) Να συνδέονται στην παροχή Ο2 με ασφάλεια χωρίς διαρροές.  
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ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 CC
1.  Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:
-Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και
για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το
ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα.
Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του.
Τόσο το πλαστικό όσο και το συλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που
επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή
να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να
προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.
Ιδιαίτερη προσοχή Θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και
στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της
βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.
-  Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην
μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.
- Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη και 
ατραυματική φλεβοκέντηση.
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ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Συσκευή μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης µ.χ. αποστειρωμένο.
Να αποτελείται από: µανόµετρο – στήλη πλαστική αριθµηµένη από -6 έως +36 µε δείκτη 0, µε 
ενσωµατωµένο 3-way stop-cock για συνεχείς µετρήσεις, προέκταση για άµεση σύνδεση µε τον 
καθετήρα του ασθενούς.
Να είναι κατασκευασμένη από P.V.C. µήκους 100cm, µε διακλάδωση για πρόσθετη έγχυση 
φαρµάκων.
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ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ .Νο 2

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC. 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ , ΤΟΣΟ ΣΤΟ
ΣΤΟΜΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡAΥMAΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.
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ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ LIFTLOC G19 ΧΩΡΙΣ Υ

9
ΣΩΛΗΝΕΣ CO2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Να είναι συμβατοι με τον λαπαροσκοπικό πύργο Carl Storz που διαθέτει το χειρουργείο.
10
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 10mm 
Ενδοσκοπικός σάκος (µακριά λαβή) συλλογής παρασκευασμάτων µιας χρήσης, διαμέτρου 10mm
µε  αυτόµατο  άνοιγµα  µε  μεταλλικό  στεφάνι  προσαρμογής  και  ράµµα  περίπαρσης.  Να  είναι
κατασκευασμένος  από  ιδιαίτερα  ανθεκτικό  υλικό,  να  είναι  μέγιστης  χωρητικότητας  και  να
διατίθεται σε ατοµική συσκευασία.
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ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1,10 Χ0,90 m ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΑΣΠΡΕΣ Ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
Να είναι διαφανείς,να διαλύονται εύκολα κατά την πλύση αλλά όχι με την υγρασία. 
Να έχουν επαρκή χωρητικότητα και να μην καταστρέφονται εύκολα κατά την μεταφορά. 

Γενικά
 - Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.
-  Με  την  προσφορά  να  κατατίθενται  εκθέσεις  ελέγχου  παραδοχής  των προσφερομένων 
προϊόντων .
- Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην 
Ελληνική γλώσσα.
- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:
-  η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
-  Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
-  Υλικό κατασκευής
-  Μέγεθος
-  Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και ο τρόπος αποστείρωσης
-  Αριθμός παρτίδας
-  Σήμανση CE
-  Το  υλικό  συσκευασίας  απαιτείται  να  είναι  ιατρικό  χαρτί  και  πλαστικό φιλμ.



-Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-
2003)
Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
-Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους 
να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.
-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
-Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που
προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ΙSΟ κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα )
-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο
είδος : 
Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας 
Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους 
Γ. την συσκευασία 
Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ
-Η προμηθεύτρια  εταιρεία  σε  περίπτωση που  είναι  διαφορετική  από  την  κατασκευάστρια  να  είναι  εξουσιοδοτημένη  από την
κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε
να διασφαλίζεται  η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της

«Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη. 


