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Θέμα: Σετνικές προδιαγραθές για ηην προμήθεια «ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΔΩΝ 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ» (CPV:33141642-2) 

 

Η εηαηξεία καο πξνηείλεη ηηο εμήο πξνζζήθεο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

Α/Α 1.2.1 Β) Από δοτείο ηύποσ ακορνηεόν. Σοσλάτιζηον 600cc, βελόνη 

ζσνδεδεμένη με ζωλήνα διαμέηροσ CH 12  

Α/Α 1.2.2 Σοσλάτιζηον 600cc, βελόνη ζσνδεδεμένη με ζωλήνα διαμέηροσ CH 14  

Α/Α 1.2.3 Σοσλάτιζηον 600cc, βελόνη ζσνδεδεμένη με ζωλήνα διαμέηροσ CH 16  

Α/Α 1.2.4 Σοσλάτιζηον 600cc, βελόνη ζσνδεδεμένη με ζωλήνα διαμέηροσ CH 18  
 

Πξνηείλνπκε: 

Παξνρεηεύζεηο ηύπνπ θπζαξκόληθα, ρσξεηηθόηεηαο 600ml, δηαθαλείο, ζε ζεη πνπ λα 

πεξηιακβάλεη 

1 παξνρ/ζε ηύπνπ θπζαξκόληθα 

1 ηξνθάξ ηύπνπ allen 

1 ζσιήλα ζύλδεζεο θαη 

2 ζηξνγγπιέο παξνρεηεύζεηο redon. 

Ο ζσιήλαο ζύλδεζεο λα δηαζέηεη clamp δηαθνπήο ξνήο θαη ζην έλα άθξν λα 

δηαθιαδίδεηαη ζε δύν ππνδνρέο γηα ρξήζε ηαπηόρξνλα δύν παξνρεηεύζεσλ εάλ 

απαηηεζεί. 

Οη παξνρεηεύζεηο λα είλαη ζηξνγγπιέο, κε πνιιαπιέο νπέο, αηξαπκαηηθέο θαη κε 

αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπο. Να ζπλνδεύνληαη κε πιαζηηθό ζύζηεκα 

αλάξηεζεο, απνζηεηξσκέλεο. 
 

 

 

Α/Α 1. ύζηεκα παξνρέηεπζεο ζώξαθνο ελόο ζαιάκνπ. Με δπλαηόηεηα αξλεηηθήο 

πξνζξόθεζεο.  
 

Πξνηείλνπκε: 

πζθεπέο παξνρέηεπζεο ζώξαθα, πςειήο πνηόηεηαο. Να θέξεη πιαζηηθή δηαθαλή 

θηάιε πςειήο αληνρήο ρσξεηηθόηεηαο 2000ml.,  βαζκνλνκεκέλε κε νγθνκεηξηθέο 

ελδείμεηο -ml- κε εηδηθή ηαηλία εγγξαθήο δίπια ζηελ νγθνκεηξηθή ζηήιε. 

 Ο έιεγρνο ηνπ παξνρεηεπκέλνπ πγξνύ θαη αέξα όπσο θαη ηνπ balance ηνπ 

αζζελνύο από θάζε ζεκείν λα είλαη εύθνινο ώζηε  λα είλαη επθνινδηάθξηηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνύ (πύνλ, αίκα, πήγκαηα, νξώδεο πγξό θιπ.)  

 Να δηαζέηεη ζηαζεξή πιαζηηθή βάζε δαπέδνπ όπσο θαη ηαηλία αλάξηεζεο 

γηα   δπλαηόηεηα κεηαθνξάο από ηνλ αζζελή ή ζηαζεξνπνίεζεο ζην θξεβάηη 

ηνπ αζζελή. 

 Να πξνζθέξεηαη κε δύν ζσιήλεο ζύλδεζεο, κε ειαζηηθέο ζπλδέζεηο πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ αλεκπόδηζηε ξνή, κήθνπο 150cm, κε ηνλ θαζεηήξα ηνπ 



αζζελνύο κε εηδηθό ζπλδεηηθό (ξύγρνο) πνπ λα ηαηξηάδεη ζε όινπο ηνπο 

ηύπνπο θαη ηα λνύκεξα ησλ ζσξαθηθώλ θαζεηήξσλ. 

 Να παξέρεηαη κε luer lock ζην ζεκείν ζύλδεζεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ 

λα κπνξνύκε λα εθθελώζνπκε ην ζσιήλα από θάπνηνλ πηζαλό ζξόκβν. 

 Να είλαη Latex-free. 

 Να είλαη DEHP-free. 

 Να είλαη απνζηεηξσκέλν  αλά ηεκάρην κε Ε/Ο, κηαο ρξήζεο. 
 

 

Α/Α 5. Ρύγρε αλαξξόθεζεο. Μηαο ρξήζεο, εύθακπηα, κε άξηζηε εθαξκνγή ζηα 

ιάζηηρα αλαξξόθεζεο, αληηαιιεξγηθά, απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα 

θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο, λα δηαηίζεληαη ζε ηξία κεγέζε .  
 

Ρύγρε αλαξξόθεζεο, πςειήο πνηόηεηαο.  

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζπκπαγέο, δηάθαλν πιαζηηθό. 

 Να έρνπλ εξγνλνκηθή, ζηηβαξή ιαβή. 

 Να έρνπλ γσληώδεο, θεθθακέλν άθξν νκαιά απμαλόκελν πξνο ηε ιαβή & νκαιά 

κεηνύκελν πξνο ην άθξν ζύλδεζεο πξνο ην ζσιήλα αλαξξόθεζεο. 

 Να έρνπλ κήθνο 27-28εθ., θαη δηάκεηξν απινύ 6mm. 

 Να πξνζθέξνληαη κε θεθθακέλν άθξν, κε πιάγηεο νπέο, κε ειαία, κε βαιβίδα 

θελνύ γηα ειεγρόκελε  αλαξξόθεζε, κε απνζηξνγγπιεκέλν αηξαπκαηηθό άθξν κε 

4 πιάγηεο νπέο 

 Να πξνζθέξεηαη ζε δηπιή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. 

 Η πξνζαξκνγή ζην ζσιήλα αλαξξόθεζεο λα είλαη άξηζηε.  

πκβαηά κε ζπλδέζεηο 6,35mm (1/4”) & 9.5mm (3/8”). 

 Απνζηείξσζε κε Ε/Ο, δηάξθεηα 5 έηε. 

 Να είλαη DEHP-free. 

 Να είλαη κηαο ρξήζεο. 

 

 

Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο. 

 

 

            Με ηιμή , 

                                                                    Για ηην  MEDI-SUP  A.E. 

 

 

 

 

   Νικήηας Γημέας 

                                                                                            Γιεσθσνηής πωλήζεων 


