
                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ        Αρ. πρωτ. 

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2
ης 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                           

ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»                 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ 

Πληρ.: Κυριακού Χρ. 

Τηλ.: 2132079647  
 
                                                  

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

1. ΜΠΟΛΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΙΑΤΡΟ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΩΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
2. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
3. ΚΩΤΣΙΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
 

ΘΕΜΑ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2).   
(α) Η υπ’αρ.πρωτ 13290-19/08/2020  απόφαση ∆ιοικητού περί συγκρότησης επιτροπής προδιαγραφών για την 
προµήθεια Καθετήρων. 
(β) Το υπ’αρ.πρωτ. 20049-23/11/2020  έγγραφο κατάθεσης πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών  
(γ) Η υπ’άρ.πρωτ. 20174-25/11/2020  « ∆ηµόσια διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τα διενέργεια 
διαγωνισµού για την προµήθεια Καθετήρων (CPV: 33141200-2). 
 (δ) Το υπ’αρ.πρωτ. 21336-11/12/2020  ηλεκτρονικό µήνυµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα σχόλια-παρατηρήσεις των εταιρειών 
που έλαβαν µέρος στην ανωτέρω ∆ηµόσια διαβούλευση επί του β σχετ. πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών 
 
Σε συνέχεια των α-β και γ σχετικών εγγράφων, βάσει των οποίων συντάξατε τις τεχνικές προδιαγραφές για 
την προµήθεια µόνον  Καθετήρων, σας διαβιβάζουµε το δ σχετ. έγγραφο που περιλαµβάνει τα σχόλια-
παρατηρήσεις των εταιρειών που έλαβαν µέρος στη διαδικασία της διαβούλευσης και υπέβαλλαν σχετικές 
προτάσεις-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκοµείου.    
Κατόπιν αυτού, παρακαλούµε να εξετάσετε τις σχετικές παρατηρήσεις-σχόλια των εταιρειών ως προς τις 
υφιστάµενες τεχνικές προδιαγραφές και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι γίνονται δεκτές, είτε εν όλω είτε 
εν µέρει, να προχωρήσετε στην τροποποίηση των προδιαγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούµε για 
την ενηµέρωσή µας µε ειδικά αιτιολογηµένο έγγραφό σας, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους οι 
παρατηρήσεις αυτές δε γίνονται δεκτές. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.                                        
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Γραφείο ∆ιαχείρισης Υλικού 
 



Αξιότιµοι κύριοι/κυρίες, Σε συνέχεια της ανωτέρω ανακοίνωσης του Νοσοκοµείου µε αριθµό πρωτ.: 20174-25/11/2020 
παραθέτουµε τις τεχνικές προδιαγραφές που προτείνουµε να συµπεριληφθούν στον διαγωνισµό, στο πλαίσιο της 
διασφάλισης της ευρύτητας συµµετοχής, της ανάπτυξης ανταγωνισµού. Τα εν λόγω υλικά είναι υψηλής ποιότητας προς την 
καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Σγκεκριµένα ανφερόµαστε στα εξής: 1) Ουρητηρικοί καθετήρες αφαίρεσης 
λίθων τύπου Basket. Ο καθετήρας να έχει διάµετρο 1,9Fr, µήκος 120cm και να είναι από Nitinol. Το basket να έχει 4 
παράλληλα σύρµατα από Nitinol και διάµετρο 12mm. Το άκρο του basket να είναι ατραυµατικό τύπου zerotip και να διαθέτει 
ειδικό marker που να ενισχύει την ενδοσκοπική απεικόνιση. Η λαβή να είναι εργονοµική, αποσπώµενη, µε δυνατότητα 
περιστροφής του Basket. Το εν λόγω προϊόν διαθέτει ατραυµατικό άκρο τύπου ZeroTip µε ειδικό µάρκερ που ενισχύει την 
ενδοσκοπική απεικόνιση και διασφαλίζει την ασφαλή προώθηση του καθετήρα στον ουρητήρα ειδικά όταν τα συγκρίµατα 
είναι κολληµένα στην νεφρική θηλή. 2) Σετ ενδοπρόθεσης τύπου διπλού Pigtail ανοικτού άκρου, κατασκευασµένη από 
πολυουρεθάνη µευδρόφιλη επικάλυψη, βιοσυµβατή, ακτινοσκιερή, µακράς διάρκειας παραµονής έως 12 µήνες, µε οπές στα 
άκρα και σε όλο της το µήκος. Να διαθέτει σύστηµα ευθείασης του άκρου του pigtail για την εύκολη τοποθέτηση του οδηγού 
σύρµατος, ακτινοσκιερή διαβάθµιση ανά 5cm και ειδική επικάλυψη pHreecoat, η οποία να κρατά σταθερά τα επίπεδα του pH 
στην επιφάνεια του καθετήρα ώστε να ελαχιστοποιεί την προσκόλληση ουρικών αλάτων. Το σετ να περιλαµβάνει: καθετήρα 
Pigtail, προωθητή µε ακτινοσκιερό άκρο και υδρόφιλο οδηγό σύρµα από NITINOL µήκους 150cm περίπου. ∆ιάµετροι stent 
4,7Ch – 8Ch και µήκη 14cm – 30cm. Το εν λόγω stent, λόγω της ειδικής επικάλυψης που διαθέτει κρατά σταθερά τα επίπεδα 
του pH στην επιφάνεια του, ελαχιστοποιεί την προσκόλληση ουρικών αλάτων (επασβέστωση) in situ για ένα χρόνο, και 
συνεπώς διασφαλίζει την καλύτερη ροή/παροχέτευση των ούρων και στην εύκολη αφαίρεση του stent. Επιπλέον είναι πολύ 
µαλακό και λείο στην επιφάνεια, µεγιστοποιώντας έτσι την άνεση του ασθενούς. Συνεπώς δεν χρειάζεται συνεχή επανέλεγχο 
κατά την διάρκεια παραµονής του στον ασθενή για έως και 12 µήνες. Το γεγονός ότι η ενδοπρόθεση µπορεί να παραµείνει 
χωρίς ανάγκη επανελέγχου εώς και 12 µήνες στον ασθενή, µειώνει τον συνολικό αριθµό ενδοπροθέσεων που χρειάζεται ο 
ασθενής και συνεπώς µειώνει το κόστος, και αποφορτίζει σηµαντικά το ουρολογικό ιατρείο και τις ανθρωποώρες του ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού. 3) Υδρόφιλος διαλείποντας καθετήρας τριών στρώσεων σιλικόνης µε ειδικά σχεδιασµένη λαβή 
για no touch εισαγωγή, έτοιµος προς χρήση µε νερό χωρίς συντηρητικά στη συσκευασία του και ελεύθερος από phthalates 
(DEHP-FREE) να µην προκαλεί τοξικότητα, αλλεργίες και τραυµατισµούς. Ανδρικός, µήκους περίπου 40εκ. Μεγέθη από 10-20 
CH Γυναικείος, µήκος περίπου 15εκ. Μεγέθη από 10-20CH Οι εν λόγω διαλείποντες καθετήρες είναι υψηλής τεχνολογίας 
καθως διαθέτουν τρία στρώµατα σιλικόνης ειδικά επεξεργασµένα ώστε αφενός να είναι µαλακοί και ατραυµατικοί για τον 
ευαίσθητο υµένα της ουρήθρας αφετέρου είναι σταθεροί για ασφαλή και εύκολη πλοήγηση. Σας ευχαριστούµε που µας 
δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουµε τις προτάσεις µας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
πληροφορία ή τεκµηρίωση. Με εκτίµηση, ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.  

 

Όνοµα ΓΕΝΙΚΗ 
ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ 

Email info@gcp.gr 
Άρθρο ∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών 
προδιαγραφών για την προµήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
(CPV: 33141200-2)» 

Ηµ/νία 08/12/2020 

Όνοµα ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 

Email magiras@magiras.gr 

Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

Ηµ/νία 09/12/2020 

Αξιότιµοι Κύριοι, Σε συνέχεια του υπ’αρ.: 20174/25-11-20 έγγραφο σας που αφορά την διαδικασία της δηµόσιας 
διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, έχουµε να κάνουµε τις παρακάτω επισηµάνσεις σχετικά µε τα 
παρακάτω είδη : Α/Α 1 µε περιγραφή: ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΝ-OFF (ΚΩ∆. ΝΟΣΟΚ. ΥΥΚΑΓ006) Mέγεθος: 20G, µήκος 
45mm Υλικό: Να είναι ιστοσυµβατό TEFLON( FEP/PTFE). Να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία του σώµατος. Να είναι 
Latex Free και DEHP Free Συσκευασία: Να αποτελείται από επικηρωµένο αδιάβροχο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική 
µεµβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να έχουν διακόπτη ροής 
αίµατος (flow-switch), ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίµατος ή εµβολής αέρα. Να είναι 
κατασκευασµένοι βάσει των ISO-Standards (ή ισοδύναµων) και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-
Mark). Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα, διατηρώντας τη µεγαλύτερη εσωτερική διάµετρο, έτσι ώστε να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα. Να διαθέτει διάφανο οπτικό 
παράθυρο αναρροής αίµατος. To είδος να διαθέτει πιστοποίηση (έγγραφη) ελέγχου, ώστε να διασφαλίζονται οι µικρότερες 
δυνατές αποκλίσεις του συστήµατος παρακολούθησης αιµοδυναµικής πίεσης. Ο οδηγός-στυλεός να εφαρµόζει απόλυτα µε 
τον καθετήρα. Να διαθέτουν πτερύγια για καλύτερη στήριξη. Να διατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) δείγµατα. Για την 
εξασφάλιση της δυνατότητας εκτέλεσης συµβατικών παραγγελιών, προτείνουµε στα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά να 
προστεθούν και τα αποδεικτικά εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου. Α/Α 7α-7ε ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 
16,17,18,20,22G Σε ότι αφορά τις προδιαγραφές των φλεβοκαθετήρων που χρησιµοποιεί το Νοσοκοµείο σας, φαίνεται από 
το κείµενο της ∆ιαβούλευσης ότι θα ζητήσετε µόνο φλεβοκαθετήρες ασφαλείας, είδος δηλαδή που χρησιµοποιείται στα 
λοιµώδη περιστατικά για την εξασφάλιση της µείωσης των ατυχηµάτων από τυχαία τρυπήµατα αιχµηρών. Υποθέτουµε ότι 
αυτό έγινε εκ παραδροµής και οτι θα ζητήσετε και απλούς φλεβοκαθετήρες. Σας προτείνουµε τις παρακάτω προδιαγραφές 
συστήµατος απλού φλεβοκαθετήρα και φλεβοκαθετήρα ασφαλείας (από πολυουρεθάνη) ώστε να εξασφαλίσετε την εύκολη 
και ανώδυνη εισαγωγή στη φλέβα των ασθενών σας, καθώς και τη µέγιστη δυνατή διάρκεια παραµονής στη φλέβα προς 
οικονοµικό όφελος του νοσοκοµείου: Σύστηµα Φλεβοκέντησης που να αποτελείται από A) Φλεβοκαθετήρα απλό γενικής 
χρήσης από πολυουρεθάνη µε διάρκεια παραµονής 96 ώρες, µε αποτέλεσµα τη µείωση φλεβοκεντήσεων και κόστους, καθώς 
και B) Φλεβοκαθετήρα ασφαλείας από πολυουρεθάνη µε διάρκεια παραµονής 96 ώρες για χρήση στα ΤΕΠ και τα λοιµώδη 
περιστατικά µε τις παρακάτω προδιαγραφές: Α) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ Περιφερικός ενδοφλέβιος καθετήρας από πολυουρεθάνη που µαλακώνει στη φλέβα έως και 70% ώστε να µην 



τραυµατίζει το αγγείο, µακράς παραµονής στη φλέβα ( έως 96 ώρες, βάσει επίσηµων εγγράφων του κατασκευαστικού οίκου), 
µε γρήγορη αναρροή αίµατος και άκρο καθετήρα που ελαχιστοποιεί τον πόνο. • Να διαθέτει πτερύγια στήριξης και βαλβίδα 
έγχυσης µε καπάκι ασφαλείας ( no touch technology) µε ηχητικό σήµα κλεισίµατος . • Να διατίθενται ξεχωριστά και οι 
στυλεοί πωµατισµού για αποφυγή απόφραξης. • Να είναι ακτινοσκιερός µε 6 πλήρως ενσωµατωµένες γραµµές , 
αποστειρωµένος σε ατοµική συσκευασία ,µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης τουλάχιστον 2 έτη από την παράδοση. • Να 
έχει λεπτά τοιχώµατα για να διατηρείται η µεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάµετρο, ώστε να επιτυγχάνονται µεγαλύτερες 
ταχύτητες ροής. • Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασµό που να εφαρµόζει τέλεια µε τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να 
αποφεύγεται το φαινόµενο συρρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή του. • Η συσκευασία του να είναι από 
επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται, για αποφυγή ρινισµάτων στον καθετήρα κατά τη διάρκεια ανοίγµατος της συσκευασίας. 
• Να είναι Latex free, PVC & DEHP Free. • Η κατασκευή του να συµφωνεί µε όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE. Να 
διατίθεται στα παρακάτω µεγέθη : 16G (45mm) 236 ml/min , 18G(32mm)103ml/min, 20G(32mm)67ml/min, 22G(25mm) 
42ml/min Προτεινόµενη τιµή 0,4 €/τµχ Κωδικός παρατηρητηρίου : 23.5.2.1 µε τιµή 0,595 €/τµχ Β. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΤΕΠ και λοιµώδη περιστατικά) • Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι 
από ενισχυµένη πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα, ως το πλέον βιοσυµβατό υλικό µε τον ανθρώπινο οργανισµό, και να 
επιτρέπει την παραµονή στον ασθενή για τουλάχιστον 96 ώρες. • Να διαθέτει παθητικό µηχανισµό ασφάλισης χωρίς αιχµηρές 
µεταλλικές άκρες για την ασφάλεια του προσωπικού, που να καλύπτει όλο το σώµα της βελόνας και να ενεργοποιείται 
αυτόµατα µε την αποµάκρυνση του στυλεού από τον καθετήρα. • Να έχει λεπτά τοιχώµατα για να διατηρεί τη µεγαλύτερη 
δυνατή εσωτερική διάµετρο, ώστε να επιτυγχάνονται µεγαλύτερες ταχύτητες ροής. • Η βελόνα να έχει λοξοτόµηση τύπου 
back - cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα και ελάχιστου τραυµατισµού αυτής. • Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης µε εγκοπή LL 
(Luer Lok) προς αποφυγή παλινδρόµησης των υγρών και δυνατότητα παροχής σκευασµάτων και ορών χωρίς τη χρήση 
βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες µε ρύγχη LL και LS (Luer Slip). • Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άµεσου οπτικού 
ελέγχου της παλινδρόµησης του αίµατος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση. • Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 
των αντίστοιχων στυλεών - obturator, για αποφυγή συνεχούς ηπαρινισµού του φλεβοκαθετήρα. • Να διαθέτει πτερύγια 
στήριξης. • Να είναι ακτινοσκιερός µε 6 ακτινοσκιερές γραµµές. • Να είναι αποστειρωµένος µε ΕΤΟ (οξείδιο του αιθυλενίου) 
µε 5ετή διάρκεια της αποστείρωσης. • Να διαθέτει τα νούµερα 14, 16, 17, 18, 20, 22G. • Η συσκευασία του να είναι από 
επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται, για αποφυγή ρινισµάτων στον καθετήρα, κατά τη διάρκεια ανοίγµατος της συσκευασίας. 
• Η κατασκευή του να συµφωνεί µε όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE. Προτεινόµενη τιµή 2,1 €/τµχ Κωδικός 
παρατηρητηρίου : 23.6.1.1 µε τιµή 2,15 €/τµχ Σηµείωση: για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ευκολία εκπαίδευσης και 
χρήσης από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το σύστηµα απλού φλεβοκαθετήρα κοινής χρήσης και του φλεβοκαθετήρα 
ασφαλείας για λοιµώδη περιστατικά θα πρέπει να προσφέρεται και να παρέχεται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο επί ποινής 
αποκλεισµού. Ελπίζουµε οι παρατηρήσεις µας να ληφθούν υπόψη της επιτροπής προδιαγραφών, προς όφελος της ποιοτικής 
νοσηλείας των ασθενών και της ασφάλειας του νοσηλευτικού προσωπικού. Με εκτίµηση, Απόστολος Καταραχιάς ∆/ντής 
Πωλήσεων Becton Dickinson Division  
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Αξιότιµοι Κύριοι Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών σας, η εταιρεία µας ως αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του οίκου VYGON Γαλλίας έχει την ευχαρίστηση να σας υποβάλει τις παρακάτω παρατηρήσεις-προδιαγραφές. 
1. ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕ Α/Α 2 ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ051, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
SELDINGER ΜΗΡΙΑΙΑΣ ( ΜΕΓΕΘΟΣ 18-22G,ΜΗΚΟΣ 16-22CM) >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. << Σετ καθετήρα µηριαίας αρτηρίας µεθόδου SELDINGER. Το σετ να περιέχει α) καθετήρα πολυαιθυλενίου 
µεγέθους 18G, µήκους 18 cm, ακτινοσκιερό, β) Βελόνα παρακέντησης 19G µε βέλος ένδειξης για την σωστή εισαγωγή της , 
γ) προέκταση υψηλών πιέσεων 30 cm µε 3way, δ) χειρ/κο πεδίο, ε) σύριγγα 10 ml και στ) οδηγό σύρµα ευθύ και µαλακό. Να 
είναι LATEX free και DEHP free , µ.χ αποστειρωµένο. >> 2. ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕ Α/Α 3 ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ052, 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ SELDINGER ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ( ΜΕΓΕΘΟΣ 18-22G,ΜΗΚΟΣ 6,5-8,5CM) >> 
ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. << Σετ καθετήρα βραχιόνιας αρτηρίας µεθόδου SELDINGER. Το σετ 
να περιέχει α) καθετήρα πολυαιθυλενίου, ακτινοσκιερό, µε πτερύγια συρραφής-σταθεροποίησης, κολάρο anti-kink, µεγέθους 
3Fr/20G, µήκους 6 και 8 cm β) βελόνα παρακέντησης 20G µε βέλος ένδειξης για την σωστή εισαγωγή της και γ) οδηγό 
σύρµα, ευθύ και µαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free µ.χ αποστειρωµένο.>> 3. ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕ Α/Α 4 ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ053, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ SELDINGER ΚΕΡΚΙ∆ΙΚΗΣ ( ΜΕΓΕΘΟΣ 18-
22G,ΜΗΚΟΣ 4-6CM) >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. << Σετ καθετήρα κερκιδικής αρτηρίας 
µεθόδου SELDINGER. Το σετ να περιέχει α) καθετήρα πολυαιθυλενίου, ακτινοσκιερό, µε πτερύγια συρραφής-
σταθεροποίησης, κολάρο anti-kink, εύρους 3Fr/20G, µήκους 4 και 6 cm β) βελόνα παρακέντησης 20G µε βέλος ένδειξης για 
την σωστή εισαγωγή της και γ) οδηγό σύρµα, ευθύ και µαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free µ.χ αποστειρωµένο.>> 4. 
ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕ Α/Α 11α ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥ∆ΦΡ022, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΟΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20cm >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Καθετήρες αντιµικροβιακοί (ΚΦΠ- 
υποκλειδίου/σφαγίτιδος) διπλού αυλού. Να είναι πολυουρεθάνης και µοριακά ενοποιηµένα ιόντα αργύρου, τα οποία εκπέµπει 
βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να µπορεί να διατηρεί την αντιµικροβιακή του δράση (µεγαλύτερη 
από 99%) για 30 ηµέρες . Να είναι εύρους 7,5Fr µήκους 16 και 20cm µε αυλούς 16 και 18G. Να είναι ακτινοσκιερός , 



βαθµονοµηµένος ανά εκατοστό σε σετ seldinger. Να είναι LATEX-free και DEHP-free, µ.χ, αποστειρωµένοι. 5. ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕ 
Α/Α 11β ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥ∆ΦΡ023, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 
20cm >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Καθετήρες αντιµικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος) 
τριών αυλών . Να είναι πολυουρεθάνης και µοριακά ενοποιηµένα ιόντων αργύρου, τα οποία εκπέµπει βραδέως, εσωτερικά και 
εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να µπορεί να διατηρεί την αντιµικροβιακή του δράση (µεγαλύτερη από 99%) για 30 ηµέρες . 
Να είναι 7,5Fr σε µήκη 16 και 20 cm, µε ένα αυλό οπωσδήποτε 14G για µεγάλους όγκους χορηγήσεων (63-60 ml/min 
αντίστοιχα). Να είναι ακτινοσκιερός , βαθµονοµηµένος ανά εκατοστό σε σετ seldinger. Να είναι LATEX-free και DEHP-free, 
µ.χ, αποστειρωµένοι. 6. ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕ Α/Α 11γ ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚ∆Φ067, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΣΕΤ 
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20cm >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Καθετήρες αντιµικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος) τεσσάρων αυλών. Να είναι πολυουρεθάνης και 
µοριακά ενοποιηµένα ιόντων αργύρου, τα οποία εκπέµπει βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να µπορεί 
να διατηρεί την αντιµικροβιακή του δράση(µεγαλύτερη από 99%) για 30 ηµέρες . Να είναι 8,5Fr σε µήκη 16 και 20 cm, µε 
ένα αυλό οπωσδήποτε 14G για µεγάλους όγκους χορηγήσεων, 1 αυλό 16G και 2 αυλούς 18G. Να είναι ακτινοσκιερός , 
βαθµονοµηµένος ανά εκατοστό σε σετ seldinger. Να είναι LATEX-free και DEHP-free, µ.χ, αποστειρωµένοι. 7. ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕ 
Α/Α 42 ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥ∆ΦΡ102, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΤΥΜΠΑΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. << 
Εµφυτεύσιµο τύµπανο Pορτ χηµειοθεραπείας µε standard προφίλ , από τιτάνιο και POM ( πολυοξυµεθυλένιο ), συµβατό µε 
MRI και αξονικό τοµογράφο , µε δυναµική έγχυση 325psi , µέγιστη ροή έγχυσης έως 5ml/sec και ακτινοσκιερή απεικόνιση µε 
βαθµονόµηση της ροής έγχυσης και της σωστής θέσης του port στη βάση του. Να είναι βάρους 7,6 gr µε οπές συρραφής 
προγεµισµένες µε σιλικόνη και ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σύνδεσης. Να έχει καθετήρα ανοιχτού άκρου αποσπώµενο ,µήκους 
60cm από ακτινοσκιερή θερµοευαίσθητη πολυουρεθάνη ή σιλικόνη, µεγέθους 8F , 9F και 10F. Να προσφερθεί σε πλήρες σετ 
τοποθέτησης που να περιλαµβάνει απαραίτητα: ηχογενή βελόνα παρακέντησης µεγέθους 18G/7cm µε ενσωµατωµένη 
συσκευή Raulerson, µε συσκευή προώθησης του συρµάτινου οδηγού του οποίου ο χειρισµός να γίνεται µε το ένα χέρι, 
βελόνα ασφαλείας Huber συµβατή µε CT και προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής υπερήχου , gel και ελαστικές ταινίες 
περίδεσης. Να είναι latex-free,Dehp-free,µ.χ,αποστειρωµένο.>> << Εµφυτεύσιµο τύµπανο Pορτ χηµειοθεραπείας µε µεσαίο 
προφίλ , από τιτάνιο και POM ( πολυοξυµεθυλένιο ), συµβατό µε MRI και αξονικό τοµογράφο , µε δυναµική έγχυση 325psi , 
µέγιστη ροή έγχυσης έως 3ml/sec,5ml/sec και ακτινοσκιερή απεικόνιση µε βαθµονόµηση της ροής έγχυσης και της σωστής 
θέσης του port στη βάση του. Να είναι βάρους 5gr µε οπές συρραφής προγεµισµένες µε σιλικόνη και ακτινοσκιερό δαχτυλίδι 
σύνδεσης. Να έχει καθετήρα ανοιχτού άκρου αποσπώµενο ,µήκους 60cm από ακτινοσκιερή θερµοευαίσθητη πολυουρεθάνη ή 
σιλικόνη, µεγέθους 7F και 8F. Να προσφερθεί σε πλήρες σετ τοποθέτησης που να περιλαµβάνει απαραίτητα: ηχογενή βελόνα 
παρακέντησης µεγέθους 18G/7cm µε ενσωµατωµένη συσκευή Raulerson, µε συσκευή προώθησης του συρµάτινου οδηγού 
του οποίου ο χειρισµός να γίνεται µε το ένα χέρι, βελόνα ασφαλείας Huber συµβατή µε CT και προστατευτικό κάλυµµα 
κεφαλής υπερήχου , gel και ελαστικές ταινίες περίδεσης. Να είναι latex-free,Dehp-free,µ.χ,αποστειρωµένο.>> 8. ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕ Α/Α 43 ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ065, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (PICC) – 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ>> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Σετ πλήρες περιφερικά εισαγόµενου 
αντιµικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα (PICC) τεχνικής Micro-seldinger. Να είναι class III (µακροχρόνια παραµονή 
έως ένα χρόνο). Να προσφερθεί σε πλήρες σετ τοποθέτησης που να περιλαµβάνει απαραίτητα: α) αντιµικροβιακό καθετήρα 
διπλού αυλού, τεχνολογίας Agion (µοριακά ενοποιηµένη πολυουρεθάνη µε ιόντα αργύρου ) µεγέθους 5F, µήκους 55cm, 
βαθµονοµηµένος, ακτινοσκιερός, µε δυναµική έγχυση 325psi και µέγιστη ροή έγχυσης 5ml/sec, β) σύρµα οδηγό από nitinol 
0,018'' x 50cm ,67cm ή 135cm µε επίχρυσο άκρο για την καλύτερη δυνατή ορατότητα µέσω υπερήχου και φλουροσκοπίου , 
γ) peel away θηκάρι µε κλείδωµα ασφαλείας, δ) βελόνα παρακέντησης 21G ασφαλείας µήκους 7cm µε ηχογενές άκρο, ε) 
συνδετικό Τ µε πλευρική θύρα για δυνατότητα ξεπλύµατος του καθετήρα µε φυσιολογικό ορό, στ) συνδετικά-πώµατα 
ασφαλείας . Να φέρει σχεδιασµό reverse taper. Να είναι µ.χ ,αποστειρωµένο , latex-free, dehp-free. 9. ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕ Α/Α 
45 ,ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ066, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PICC>> ΘΑ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Στερεωτικό αυτοκόλλητο για καθετήρα PICC, σχεδιασµένο για την 
µέγιστη άνεση του ασθενή. Να είναι συµβατό µε τα ιόντα αργύρου για να κολλάει εύκολα. Να έχει σχεδιασµένο αποτύπωµα 
πτερυγίου για την αποφυγή συρραφής του καθετήρα. Να µειώνει τις κινήσεις του καθετήρα και την βακτηριακή λοίµωξη. Να 
µην φέρει κίνδυνο διάτρησης. Να παραµένει έως και εφτά ηµέρες. Να είναι Latex-free, DEHP-free, µ.χ , αποστειρωµένο. 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Με τιµή, ARETEION MEDICALS AE Στοιχεία επικοινωνίας για 
περισσότερες διευκρινήσεις: ∆ήµητρα Ράµµου κιν.: 6937377741 
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Ηµ/νία 03/12/2020 

Κύριοι, Σχετικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV: 33141200-2) 
(Αριθ. Πρωτ. 20174) (2η ΥΠΕ) (20DIAB000014359) θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα ακόλουθα. Στο Α/Α 2. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ 



ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟ∆Ο SELTIGER ΜΗΡΙΑΙΑΣ (Μέγεθος 18-22G, µήκος 16 - 22cm) (ΚΩ∆. ΝΟΣΟΚ. ΥΥΚΑΓ051) προτείνουµε να 
προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηρσιτικά του είδους και την ασφάλεια για τον 
ασθενή. Οι καθετήρες να είναι υδρόφιλοι και να είναι κατασκευασµένοι από ιστοσυµβατό υλικό TEFLON (FEP/PTFE), 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ή PEBA. H βελόνη να έχει το ίδιο µέγεθος µε το µέγεθος του καθετήρα για τον µικρότερο δυνατό 
τραυµατισµό του αγγείου κατά την παρακέντηση του. Στο Α/Α 3. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟ∆Ο SELTIGER 
ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ (Μέγεθος 18-22G, µήκος 6,5-8,5cm) (ΚΩ∆. ΝΟΣΟΚ. ΥΥΚΑΓ052) προτείνουµε να προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηρσιτικά του είδους και την ασφάλεια για τον ασθενή. Οι καθετήρες να είναι 
υδρόφιλοι και να είναι κατασκευασµένοι από ιστοσυµβατό υλικό TEFLON (FEP/PTFE), ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ή PEBA. H βελόνη να 
έχει το ίδιο µέγεθος µε το µέγεθος του καθετήρα για τον µικρότερο δυνατό τραυµατισµό του αγγείου κατά την παρακέντηση 
του. Στο 4. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟ∆Ο SELTIGER ΚΕΡΚΙ∆ΙΚΗΣ (Μέγεθος 18-22G, µήκος 4-6 cm) (ΚΩ∆. ΝΟΣΟΚ. 
ΥΥΚΑΓ053) προτείνουµε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηρσιτικά του είδους και 
την ασφάλεια για τον ασθενή. Οι καθετήρες να είναι υδρόφιλοι και να είναι κατασκευασµένοι από ιστοσυµβατό υλικό TEFLON 
(FEP/PTFE), ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ή PEBA. H βελόνη να έχει το ίδιο µέγεθος µε το µέγεθος του καθετήρα για τον µικρότερο 
δυνατό τραυµατισµό του αγγείου κατά την παρακέντηση του. Στα Α/Α 11α. ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΟΣ 
∆ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM (ΚΩ∆. ΝΟΣ. ΥΥ∆ΦΡ022) 11β. ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM (ΚΩ∆. 
ΝΟΣ.ΥΥ∆ΦΡ023) 11γ. ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙ∆ΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM (ΚΩ∆. ΝΟΣ.ΥΥΚ∆Φ067) 
προτείνουµε να τροποποιηθεί η υπάρχουσα προδιαγραφή η άνω βελόνα να έχει καθετήρα τροφοδοσίας και απόρριψης 
ψυκτικού υγρού, καθετήρα γείωσης µε ενσωµατωµένο καλώδιο ως εξής: Να περιλαµβάνεται στη συσκευασία ηχογενή βελόνα 
παρακέντησης 18 Ga και ειδικό συνδετικό (τύπου κροκοδειλάκι) το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση µε το µόνιτορ 
παρακολούθησης για έλεγχο του καρδιογραφήµατος κατά την τοποθέτηση στον ασθενή για την επιβεβαίωση θέσης του 
καθετήρα. Στα Α/Α 25α. ΦΟΛΕΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Νο 16 (ΚΩ∆. ΝΟΣ. ΥΥΚΑΦ036) 25β. ΦΟΛΕΥ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Νο 18 (ΚΩ∆. ΝΟΣ. ΥΥΚΑΦ037) προτείνουµε να προστεθούν οι ακόλουθες 
προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηρσιτικά του είδους και την ασφάλεια για τον ασθενή. Ο καθετήρας να είναι 
ακτινοσκιερός µε δύο αντικριστές οπές και στο σετ να περιέχεται προγεµισµένη σύριγγα µε 10% διάλυµα γλυκερίνης για το 
γέµισµα του µπαλονιού έτσι ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος υπέρ- ή υπο-πλήρωσης του. Με εκτίµηση, Teleflex Medical ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Ε  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


