
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 1492 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  01-02-2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

Email : bargiataki&tzaneio.gov.gr  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΓΗ Ε-MAIL 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

( Κυκλώματα αναπνευστήρα , Νάρθηκες προστασίας κάτω άκρων , Αισθητήρες αναίμακτης 

μεθόδου προσδιορισμού αιμοσφαιρίνης , Πλάκες ταυτοποίησης ομάδων αίματος , Σετ σπόγγου 

αρνητικής πίεσης και κάνιστρο αντλίας συμβατό με σπόγγο  ) 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  06 / 02 / 23 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

                                                                                                           

 

 



 

                                                                                                       

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  



                                                                                                                   

                                                                                                               

 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

                                                                                          

mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr
http://www.tzaneio.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄                                

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

602 
6ΔΙ946906Κ – 

Ε8Ψ 

1.500,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 

΄΄ V ΄΄ 200 ΤΜΗΜΑ : 

ΜΕΘ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592453 

( κα ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑ , Προϊσταμένη 
ΜΕΘ Καρδιολογικής ) 

3.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ  PVC 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 200 

603 
ΨΦ3Τ46906Κ – 

Δ4Δ  

3.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ 

ΑΚΡΩΝ  

20 

 

ΤΜΗΜΑ : 

ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ   

ΤΜΗΜΑ :  
ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ    
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210-4592869 
( κα Βρεττού 

Ευσταθία   
,Προϊσταμένη ΜΕΘ 

Αναπνευστικής ) 

604 
Ω8Τ846906Κ – 

Η9Κ  

5.100,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ   6.000 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

6.000 
ΤΜΗΜΑ : 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ   

ΤΜΗΜΑ :  
 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592751 
(κα Ανεψιού 

Ευσταθία  , Υπεύθυνη 
Αιμοδοσίας )  



Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

609 
6ΨΧΒ46906Κ – 

ΑΧΕ  

2.010,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

 

ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ  5 Χ 5  ΘΕΣΕΙΣ  

 

3.000 

ΤΜΗΜΑ : 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  

 

ΤΜΗΜΑ :  
 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  

  ΤΗΛ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-

4592751 
(κα Ανεψιού 

Ευσταθία  , Υπεύθυνη 
Αιμοδοσίας ) 

4.170,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

 

ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ  5 Χ 10  ΘΕΣΕΙΣ 

 

3.000 

750 
6ΝΣ446906Κ – 

Υ7Α  

4.290,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ  , 

 ( 26Χ 15 Χ 3 cm  ) ( ± 2 cm ) ( μέγεθος Large)  

ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ  

 

 

 

 

30 

ΤΜΗΜΑ : 

Β΄ΧΕΙΡ.  

 

ΤΜΗΜΑ :  
Β΄ΧΕΙΡ.   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592495 

( κα Λέμα Μαρία 
προϊσταμένη Β΄Χ )   1.760,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

 

ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ 1050 ml  ( ± 50 ml ) 

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ  

 

 

 

Σημείωση : Να προσφερθεί Φορητή Αντλία 

Πίεσης Ελαφριά ( 750 gr ) ΔΩΡΕΑΝ  

 

 

 

 

 

20 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄                                

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τα ανωτέρω να κατατεθούν δείγματα εφόσον ζητηθούν από τα τμήματα                                                                                                           

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

765 
ΨΩΑΝ46906Κ – 

4Υ0 

2.420,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ 

ΑΡΓΥΡΟ , ( μέγεθος LARGE  )  

 ( 26Χ 15 Χ 3 cm  ) ( ± 2 cm ) (  , σε όλες τις 

επιφάνειες αρνητικής πίεσης  

 

 

 

20 

ΤΜΗΜΑ : 

Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ :  
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592490 

( κα Σαρανταπούλου 
Χαρίκλεια, 

προϊσταμένη Α΄ 
χειρουργικής )   

4.290,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ 

ΑΡΓΥΡΟ , ( μέγεθος Medium   )  

 ( 18 Χ 12,5 Χ 3 cm  ) , ( ± 2 cm )  σε όλες τις 

επιφάνειες αρνητικής πίεσης  

 

 

 

30 

2.640,00  

ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  1.050 ml   

( ± 50 ml ) 

 

30 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός  ΕΟΦ 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας.                                                                                                                                                                                       

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής  

                                                                                            



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ 

        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  ( Α.Ε. 602  )   

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ  

Κυκλώματα αναπνευστήρα με αποσπώμενο άκρο στο συνδετικό  ΄΄ V ΄΄ , το οποίο να φέρει 

δύο ( 2 ) port μήκους 180cm με λεία εσωτερική επιφάνεια μ.χ. για προσαρμογή νεφελοποιητή 

εισπνεόμενων φαρμάκων . 

 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ( ΣΥΣΤΗΜΑ ) 
Κύκλωμα αναπνευστήρα  PVC ενηλίκων , 2 σωλήνων 22mm x 150 cm με συνδετικό  ΄΄ Υ ΄΄ 

με σωλήνα 100 cm , ασκό 2 lt και γωνιώδες συνδετικό .  

 

  ( Α.Ε. 603 )   

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ  
Νάρθηκες προστασίας κάτω άκρων για Πρόληψη ιποποδίας και κατακλίσεων , με ελαστικούς 

ιμάντες και σφήνες σταθεροποίησης . 

 

 

( ΑΕ 604  ) 

 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 

6.000 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   

 
 Να μετρά την αιμοσφαιρίνη του αίματος χωρίς τρύπημα του δακτύλου προκειμένου να 

μην υπάρχει καθόλου πόνος, να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και 
η διασπορά βιολογικού υλικού. 
 

 Να διαθέτει μηχανισμό προσαρμογής του δακτύλου , προκειμένου να εφαρμόζει 
άριστα σε κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού .  

 

 Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται στην τελευταία φάλαγγα του 
δακτύλου  ( προς την παλάμη ) , δεδομένου η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη και η 
μέτρηση επιτελείται με υψηλότερη ακρίβεια .  

 

 Να μην υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία και την αξιοπιστία του , που να 
αφορούν το μήκος του νυχιού , αν είναι βαμμένα ή όχι , την λιπαρότητα της 
επιφάνειας και της υγρασίας του δακτύλου .  

 

 Το εύρος μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να είναι 6-18g/dl με απόκλιση +/-1 g/dl . 
                                                                                                                                                     

 Η μέτρηση να επιτυγχάνεται με αισθητήρα ροής αίματος, σε μήκη κύματος 600-940 
nm και να βασίζεται στη μέθοδο occlusion spectroscopy. 
 

 Να δίνει  6.000 αξιόπιστες μετρήσεις σε θερμοκρασίες 0-40ο C και να διαθέτει μετρητή 
εξετάσεων .  

 

 Να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερμοκρασίες  -40ο  C έως +70ο C και υγρασίας 5 – 
95% .  



 

 Ο αναλυτής  να διαθέτει μνήμη των  300 τελευταίων αποτελεσμάτων. 
 

 Το σύστημα να μην έχει βιολογικά απόβλητα. 
 

 Να μην είναι αναγκαία για την λειτουργία του η χρήση μέτρησης αναφοράς ( 
calibration ) . 

 
 Να συνεργάζεται άριστα με αναλυτή αναίμακτης μεθόδου προσδιορισμού 

αιμοσφαιρίνης, ο οποίος εκτός από την αιμοσφαιρίνη αίματος να μετρά και τους 
καρδιακούς παλμούς του αιμοδότη ( ΣΥΝΟΔΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) . 

 

 Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και 
όχι για οικιακή χρήση ( non home use ) από ασθενείς .  

 

 Να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN 60601-1-2, Class B και να είναι συμμορφούμενος με 
τις οδηγίες CSA601.1, UL2601-1, IEC/EN 60601-4, MDD 93/42/EEC και 2007/47/EC. 

 

 Η αξιοπιστία του να αποδεικνύεται με μελέτες σε Ελληνικά Τμήματα Αιμοδοσίας , 
αλλά και του εξωτερικού .  

 

 

 

  ( Α.Ε. 609  )  

ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ   

 

- Πλάκες ταυτοποίησης ομάδων αίματος  5 X 5 Θέσεις      

- Πλάκες ταυτοποίησης ομάδων αίματος  5 X 10 Θέσεις      

 

  ( Α.Ε. 750 )     

1. Σετ σπόγγου LARGE  26cm x 15 cm x 3cm ( +/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες ) 

Αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του . 

Να περιλαμβάνει : 1)  Σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση , με 

ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους 

ιστού εντός αυτού , μειώνοντας έτσι το πόνο  και τους τραυματισμούς κατά την 

αφαίρεση του . 2) Σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την 

αποφυγή της δυσοσμίας . 3) Αυτοκόλλητη / ες μεμβράνη /νες διαφανή /εις για την 

επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος . Να έχει σήμανση CE . ( κωδ. 

νοσοκ. ΥΑ001044 )  

 

2. Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 1050ml  

( + / - 50 ml ) . Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων να είναι κλειστού τύπου  

αποστειρωμένο , να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ , να έχει κλίμακα διαβάθμισης 

των ml και φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία . Νέο να περιέχει 

άνθρακα ο οποίο να βρίσκεται εντός του κανίστρου για την εξουδετέρωση των οσμών 



. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα 

ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων 

ή γάζας . ( κωδ. νοσοκ. ΥΑ001046 ) . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  :   Η Αντλία Αρνητικής Πίεσης Φορητή Ελαφριά ( 750 γραμ. ) να      

                             Παραχωρηθεί   ΔΩΡΕΑΝ ) 

 

  ( Α.Ε. 765 )     

1  Σετ σπόγγου LARGE  26cm x 15 cm x 3cm ( +/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες ) 

Αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του . 

Να περιλαμβάνει : 1)  Σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση , με 

ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους 

ιστού εντός αυτού , μειώνοντας έτσι το πόνο  και τους τραυματισμούς κατά την 

αφαίρεση του . 2) Σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την 

αποφυγή της δυσοσμίας . 3) Αυτοκόλλητη / ες μεμβράνη /νες διαφανή /εις για την 

επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος . Να έχει σήμανση CE . ( κωδ. 

νοσοκ. ΥΑ001044 )  

 

2 Σετ σπόγγου MEDIUM  18cm x 12,5 cm x 3cm ( +/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες ) 

Αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του . 

Να περιλαμβάνει : 1)  Σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση , με 

ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους 

ιστού εντός αυτού , μειώνοντας έτσι το πόνο  και τους τραυματισμούς κατά την 

αφαίρεση του . 2) Σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την 

αποφυγή της δυσοσμίας . 3) Αυτοκόλλητη / ες μεμβράνη /νες διαφανή /εις για την 

επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος . Να έχει σήμανση CE . ( κωδ. 

νοσοκ. ΥΑ001043 )  

 

3 Κάνιστρο Αντλίας Αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας  1050 ml 

(  + / - 50 ml ) . Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων να είναι κλειστού τύπου , 

αποστειρωμένο , να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ , να έχει κλίμακα διαβάθμισης 

των ml και φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία .Νέο να περιέχει 

άνθρακα ο οποίος να βρίσκεται εντός του κανίστρου για την εξουδετέρωση των 

οσμών . Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα 

αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο 

σετ σπόγγων ή γάζας . ( κωδ. νοσοκ. ΥΑ001046 ). 


