
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΤΓΔΗΑ  

6ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

 
 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟ: ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΘΔΜΑ: ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΑΝΑΛΩΗΜΑ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ & ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΑ ΣΔΣ 

 

ην Γεληθό Ννζνθνκείν  Αξγνιίδαο- Ννζειεπηηθή  Μνλάδα Ναππιίνπ  ζπλήιζαλ νη θάησζη: 

 

1. ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ 

2. ΜΠΟΤΡΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

3. ΚΟΪΝΖ ΔΗΡΖΝΖ 

 

πνπ απνηεινύλ ηελ επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα Αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό 

πιηθό, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 38
ν
/29-11-2021 (ζέκα 43

ν
) πξάμε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γεληθνύ  Ννζνθνκείνπ Αξγνιίδαο. 

 Ζ επηηξνπή ζε εθαξκνγή ηεο αλσηέξαο απόθαζεο, θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  γηα 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ,  σο θάησζη:  
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ  
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ΓΑΕΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ AKTINOΚΗΔΡΖ 10cmΥ40cm  

 

• Με πθαζκέλε ζύλζεζε, ρσξίο θισζηέο,ρσξίο ρλνύδη θαη κε απμεκέλε αζθάιεηα 

• Mε 4 δώλεο ζθξάγηζεο κηα ζε θάζε πιεπξά. 

• Να απνηειείηαη από 2 ζηξώκαηα κε πθαζκέλα θαη έλα πιέγκα από ύθαζκα, ηα νπνία λα 

ζθξαγίδνληαη κεηαμύ ηνπο. 

• Αθηηλνζθηεξή 

• Με πςειή αληνρή,πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη εππιαζηόηεηα ζε πγξή θαη μεξή θαηάζηαζε 

• ε ιηγόηεξν από 2 δεπηεξόιεπηα ην θνηιηαθό επίρξηζκα λα παξακέλεη εληειώο πγξό 

(EN1644-2) 

• πεξηζζόηεξε απνξξνθεηηθόηεηα,κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο θαη ηαρύηεξν ξπζκό 

απνξξόθεζεο από ηελ θνηλή γάδα 

• Υσξίο: latex , PVC, Υιώξην , Βαξέα Μέηαιια , ηνμηθέο νπζίεο , ελαιιαθηηθνύο 

πιαζηηθνπνηεηέο , πξώηεο ύιεο δσηθήο πξνέιεπζεο 

• Δμαηξεηηθά ρακειό κηθξνβηαθό θνξηίν 

• Απνζηείξσζε κε αηκό θαη νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ 

• Τιηθό 100% Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο, ζπκκνξθσκέλν κε όινπο ηνπο θαλνληζκνύο 

θαη ηα Δπξσπατθά Πξόηππα Αζθάιεηαο . 

 

 

           ΝΑΤΠΛΗΟ  25-11-2022 

         ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 9004 
 

 

. 
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ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΔ ΜΔ ΠΣΔΡΤΓΗΑ Νν 24 (ΠΑΗΓΗΚΟΗ) 

 

Φιεβηθόο θαζεηήξαο, γηα ηνπνζέηεζε ζε πεξηθεξηθή θιέβα. 

• λα είλαη από πνιπνπξεζάλε κε επηθάιπςε ζηιηθόλεο 

• λα κελ δηαζηέιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο 

• κέγεζνο 24G θαηάιιεινη γηα παηδηά 

• ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο πνπ λα απνηειείηαη από επηθεξσκέλν ραξηί 

πνπ δελ ζρίδεηαη θαη πιαζηηθή κεκβξάλε γηα λα δηαηεξνύληαη ζην αθέξαην νη ζπλζήθεο 

απνζηείξσζεο 

• ε απνζηείξσζε λα είλαη ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξαδόζεσο . 

• λα δηαζέηεη βαιβίδα κε παιηλδξόκεζεο 

• ν θαζεηήξαο λα έρεη ιεπηό ηνίρσκα, δηαηεξώληαο ηε κεγαιύηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή 

δηάκεηξν γηα λα κελ 

απμνκεηώλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη κεραληθόο εξεζηζκόο ή ζξνκβνθιεβίηηδα 

• ν νδεγόο ζηπιεόο λα έρεη θαιή εθαξκνγή κε ηνλ θαζεηήξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 

ζπξξίθλσζή ηνπ θαζώο θαη 

επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θιεβνθέληεζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δεύηεξε ή ηξίηε 

πξνζπάζεηα 

• λα εμαζθαιίδεη δπλαηόηεηα άκεζνπ νπηηθνύ ειέγρνπ ηεο παιηλδξόκεζεο ηνπ αίκαηνο 

επηβεβαηώλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε 

• ν θαζεηήξαο λα κπνξεί λα παξακέλεη ηνπιάρηζην 48 ώξεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή 

• ην πώκα ηεο βαιβίδαο απαηηείηαη λα έρεη εγθνπή Luer Lock γηα αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε 

θαξκάθσλ 

• λα δηαζέηεη πηεξύγηα γηα θαιύηεξε ζηήξημε 
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ΓΑΣΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ LEVIN CH 16 

 

ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟΗ Μ.Υ. ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟΗ ΜΖΚΟΤ 120 CM ΠΔΡΗΠΟΤ. ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟΗ 

ΑΠΟ PVC ΜΔ ΠΛΑΓΗΔ ΟΠΔ.  

Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΣΔΣΟΗΑ ΩΣΔ Ο ΑΤΛΟ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΝΑ 

ΜΖΝ ΣΑΚΗΕΔΗ ΔΤΚΟΛΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ.  

ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΑΦΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ.  

ΚΛΔΗΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΥΡΩΜΑ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ.  

ΜΔ ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΓΗΑ ΚΛΔΗΗΜΟ ΣΩΝ ΟΠΩΝ. 

 

4-8 

ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ ΩΛΖΝΔ ΜΔ ΚΑΦ  

 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο απινί κε cuff, κηαο ρξήζεσο απνζηεηξσκέλνη, αηξαπκαηηθνί κε 

απνζηξνγγπιεκέλν άθξν, λα κελ ηζαθίδνπλ εύθνια, γηα ζηνκαηηθή θαη ξηληθή εθαξκνγή.Ννύκεξν: 

Νν 3 3,5 6 8 8,5. 

Να είλαη Latex free,DEHP Free 
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ΣΟΜΑΣΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟΗ ΑΔΡΑΓΩΓΟΗ Νν 3 

 
ΣΟΜΑΣΟΦΑΡΤΓΓΗΚΟΗ ΑΔΡΑΓΩΓΟΗ ΜΔ ΔΝΗΑΗΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΗ ΑΠΟ PVC. ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟΗ. 

ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΔΝΣΟΝΔ ΥΡΩΜΑΣΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΜΔΓΔΘΟΤ , ΣΟΟ ΣΟ 



ΣΟΜΗΟ ΟΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΟΤ ΑΔΡΑΓΩΓΟΤ 

ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΟΤΝ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΔΛΑΣΗΚΟ, ΠΟΤ ΝΑ ΜΔΗΩΝΔΗ ΣΗ 

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ ΣΡAΤMAΣΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ. 
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ΝΤΣΔΡΗΑ (ΛΑΜΔ) ΥΩΡΗ ΛΑΒΖ ΝΟ 11 

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθό αληνρήο. 

- Οη ιεπίδεο λα θόβνπλ ηνπο ηζηνύο εύθνια θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. 
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ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ/ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΟ ΑΠΟΤΝΗ ΥΔΡΗΩΝ Δ ΤΚ.1 Ή 5 LT 

 

Καζαξηζηηθό ρεξηώλ θαη δέξκαηνο κε νπδέηεξν ph, θαηάιιειν γηα ζπρλή ρξήζε, πνπ 

δε πξνθαιεί μεξνδεξκία θαη εξεζηζκνύο. Γεξκαηνινγηθά ειεγκέλν. ε πγξή κνξθή ή 

κνξθή αθξνύ. Με ήπηνπο θαζαξηζηηθνύο (ρσξίο ζάπσλεο θαη αιθάιηα) θαη ήπηνπο 

αληηζεπηηθνύο παξάγνληεο. Δκπινπηηζκέλν κε ελπδαηηθέο νπζίεο. Να αθνινπζεί ηελ 

επξσπατθή λνκνζεζία 1223/2009 γηα ρξσζηηθέο (αλ ππάξρνπλ) θαη ζπληεξεηηθέο 

νπζίεο, απαξαίηεηεο γηα ηε κε αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ. Με εηηθέηα κε πεξηγξαθή, 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο ζηα ειιεληθά. ε δνρεία από 1-5kgr  
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ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

 

ΚΑΓΟ ΚΑΗ ΜΑΝΣΖΛΑΚΗΑ (90-100ηεκ/ΤΚΔΤΑΗΑ) ΔΜΠΟΣΗΕΟΜΔΝΑ Δ 

ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ 
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ΣΔΣ ΓΗΑΓΝΩΖ COVID-19 ΚΑΗ ΓΡΗΠΖ Α-Β ΛΖΞΖ >1ΔΣΟ 

 
 Υξσκαηνγξαθηθή αλνζνδνθηκαζία πιεπξηθήο ξνήο γηα αλίρλεπζε αληηγόλσλ λνπθιενπξσηετλώλ 

SARSCOV-2 θαη γξίπεο ηύπνπ Α θαη Β ζε αλζξώπηλα ξηλνθαξπγγηθά θαη ζηνκαηνθαξπγγηθά 

δείγκαηα. 

 Πεξηιακβάλνληαη δνθηκαζηηθέο θαζέηεο ζε ζθξαγηζκέλνπο ζύιαθεο θαη αλεμάξηεηνη ζηπιενί γηα 

ιήςε πιηθνύ θαζώο θαη ζσιήλεο εμαγσγήο κε θαπάθη ζηαγνλόκεηξνπ 

 ξπζκηζηηθό δηάιπκα κηαο ρξήζεο ζε ακπνύιεο. 

 Να ζηαιεί δείγκα. 

 

 

 

Γεληθά. 

 - Ζ κέζνδνο απνζηείξσζεο λα είλαη θαηνρπξσκέλε θαη απνδεθηή δηεζλώο. 

- ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ην πξνζθεξόκελν πξντόλ λα παξέρνληαη απαξαίηεηα ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα. 

- ε θάζε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη: 

-  ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

-  ηνηρεία θαηαζθεπαζηή – ρώξα θαη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

-  Τιηθό θαηαζθεπήο 

-  Μέγεζνο 

-  Ζ έλδεημε « ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟ» θαη ν ηξόπνο απνζηείξσζεο 

-  Αξηζκόο παξηίδαο 

-  ήκαλζε CE 

-  Σν  πιηθό  ζπζθεπαζίαο  απαηηείηαη  λα  είλαη  ηαηξηθό  ραξηί  θαη  πιαζηηθό θηικ. 

-Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, όπσο απηό ηζρύεη (ISO 9001-

2003) 

Να θαηαηεζνύλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 



-Σν πξντόλ λα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ παξαιαβή, ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο 

λα κελ είλαη πξνγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελώλ από απηήλ ηεο παξαγσγήο. 

- Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ΓΔΊΓΜΑ όπνπ απαηηείηαη, ζε όια ηα κεγέζε πνπ πξνζθέξνληαη, 

γηα έιεγρν από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηνπ δ/κνύ. 

-Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ή γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 

-Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Τπεύζπλε Γήισζε, ζηελ 

νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κεηα ζηνηρεία ηνπ 

prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

-Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη γηα θάζε 

πξνζθεξόκελν είδνο : 

Α. κε ηνλ αύμνληα αξηζκό, ηνπ πίλαθα ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο καο  

Β. ηελ εκπνξηθή νλνκαζία – κάξθα - θσδηθό, ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ 

θάζε είδνπο  

Γ. ηελ ζπζθεπαζία  

Γ. ηνλ θσδηθό ΔΚΑΠΣΤ 

 

Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ζηα ειιεληθά δεκόζηα, ηξαηησηηθά θαη Ηδησηηθά 

Ννζνθνκεία ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ πξντόλησλ ζην 

λνζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαζώο θαη ηελ 

ηήξεζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ή ζε πηζαλή αλάθιεζε/ απόζπξζε πξντόληνο ή κεηά από 

ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Υξεζηώλ Ηαηξνηερλνινγηθώλ 

Πξντόλησλ (ιεπθή θάξηα)» από ηνλ ρξήζε. 

 

                         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ 

 

ΜΠΟΤΡΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 

 

ΚΟΪΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 


