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Αζήλα, 05 Απξηιίνπ 2016 

 

Προς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ 

Γραθείο Προμηθειών 

E-mail: prom2@gaigio.gr 

 

 

Θ Ε Μ Α : Πρόηαζη ηης εηαιρείας Teleflex ζηη διαβούλεσζη ηων ηετνικών προδιαγραθών για 

ηην προμήθεια «παροτεηεύζεων τειροσργείοσ CPV 33141642-2» 

 

ρεηηθά κε ηε  δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα προμήθεια ««παροτεηεύζεων 

τειροσργείοσ CPV 33141642-2» ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα εμήο :  

 

Α/Α 2   ΤΚΔΤΗ ΠΑΡΟΥΔΤΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ 

  (ΤΓΡΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ /ΤΓΡΗ ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΗ)  

 

Παξνρέηεπζε ζώξαθνο  πγξήο αλαξξόθεζεο λα  είλαη αθξηβείαο θαη λα  παξέρεη ηελ 

απαξαίηεηε αζθάιεηα γηα ηνλ αζζελή.   

 

Σν ζύζηεκα λα δηαζέηεη: 

 

Αζθαιή επίπεδα αλαξξόθεζεο κέζσ ησλ ζηειώλ αλαξξόθεζεο πνπ είλαη ειεγρόκελεο από 

ην λεξό 

Βαιβίδα πςειήο αξλεηηθήο πίεζεο πνπ επηπιέεη εθπέκπεη ηελ απώιεηα ηεο πγξήο 

ζηεγαλνπνίεζεο. 

Η βαιβίδα αλαθνύθηζεο πςειήο αξλεηηθήο πίεζεο λα επηηξέπεη ηελ ρεηξνθίλεηε 

θηιηξαξηζκέλε  εθπνκπή ηεο πνιύ πςειήο αξλεηηθήο πίεζεο.  

Θάιακν ζπιινγήο κε ειάρηζηε ρσξεηηθόηεηα ησλ 2.500 ml, βαζκνλνκεκέλν ζε δηαζηήκαηα 

ηνπ 1 ml έσο 100, 2 ml έσο 200 ml θαη 5 άλσ ησλ 200 ml. 

Απηνζηεγαλνπνηνύκελν δηάθξαγκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ ζπιινγήο γηα ηε ζπιινγή 

ησλ δεηγκάησλ ζηξαγγηζκέλσλ πγξώλ. 

 

Θάιακν κε ηε ζθξαγίδα ηνπ λεξνύ πνπ δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 70 ml λεξνύ, είλαη εμνπιηζκέλν 

κε κηα θιίκαθα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αξλεηηθήο πίεζεο, βαιβίδα κε πισηήξα θαη απην-

ζθξάγηζε, δηάθξαγκα γηα ηελ αθαίξεζε ή ηελ επαλέληαμε ηνπ λεξνύ. 

Παξάζπξν αέξα ειέγρνπ δηαξξνώλ 

Θάιακν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ξύζκηζε ηεο αλαξξόθεζεο, θιηκαθνύκελνπ έσο -25 εθαηνζηά 

H20, εμνπιηζκέλν κε κηα απην-ζθξάγηζε ηνπ δηαθξάγκαηνο γηα ηελ απόζπξζε ηνπ λεξνύ από 

ην  ζάιακν. Πνζόηεηα ειάρηζηνπ λεξνύ γηα ηελ πιήξσζε ηνπ ζαιάκνπ ειέγρνπ ηεο 

αλαξξόθεζεο 530 ml. 

Απηόκαηε απειεπζέξσζε ηεο ζεηηθήο πίεζεο. 
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Δμνπιηζκέλν κε ιάζηηρν πνπ δέλ ηζαθίδεη γηα ηνλ αζζελή, «ρσξίο ιάηεμ», 180 cm. 

Δζσηεξηθή δηάκεηξν 11 mm, εμσηεξηθή δηάκεηξν 13 mm.  

Λαβή κεηαθνξάο, κε ππνζηήξημε γηα ζηεξέσζε θαη απηναζθαιηδόκελα άγθηζηξα. 

Οη ηξείο ζάιακνη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πνιπαλζξαθηθό πιαζηηθό θαη λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γηα εύθνιε πξνβνιή θαη ιεηηνπξγία. 

πζθεπαζκέλν ζε άθακπηε ζπζθεπαζία από ραξηόλη, ηπιηγκέλν ζε ύθαζκα TNT θαη 

εμσηεξηθό πεξίβιεκα από πνιπαηζπιέλην. Απνζηεηξσκέλν. 

 

 

Α/Α 3    

ΤΚΔΤΗ ΠΑΡΟΥΔΤΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ 

(ΞΗΡΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ /ΞΗΡΗ ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΗ) 

 

Παξνρέηεπζε Θώξαθνο κε  ζύζηεκα μεξήο αλαξξόθεζεο πνπ λα  ζπλδπάδεη ηελ ηδαληθή 

επίδνζε παξνρέηεπζεο θαη εμαηξεηηθή αζθάιεηαο γηα ηνλ αζζελή. Ο αέξαο  λα εμέξρεηε  από 

ηνλ αζζελή κέζσ κηαο βαιβίδαο πνπ αλνίγεη απηόκαηα θαηά ηελ εθπλνή θαη ακέζσο κεηά  λα 

θιείλεη γηα λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαηά ηελ εηζπλνή. Σν ζύζηεκα 

λα δηαζέηεη επίζεο  θαη εθαξκνγή κε λεξό γηα δηπιή αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε.  

Σν ζύζηεκα λα δηαζέηεη: 

Γπλαηόηεηα ρακειήο ξνήο (ζε έλα εηδηθό κνληέιν πνπ ιεηηνπξγεί κε δπλαηόηεηα κεησκέλεο 

ξνήο αέξα ηεο ηάμεο ησλ 6 L/ min ζε ζύγθξηζε κε ηα πξνεγνύκελα ησλ 14 – 16 L/ min) 

Δθαξκνγή ρσξίο λεξό, ρσξίο ερεηηθή ιεηηνπξγία, έηνηκν πξνο ρξήζε. 

Αζθάιεηα αζζελνύο ράξε ζηε κνλόδξνκε βαιβίδα πνπ εκπνδίδεη ηελ παιηλδξόκεζε – 

απνιύησο έκπηζην, αθόκε θαη όηαλ ε κνλάδα αλαπνδνγπξίζεη. 

Δμαηξεηηθή απόδνζε αλαξξόθεζεο επεηδή δηαηεξεί έλα ζπλερέο επίπεδν αλαξξόθεζεο 

αλάκεζα ζηα -10 cm θαη -40 cm H2O. 

Έιεγρν αλαξξόθεζεο κέζσ ηνπ πνξηνθαιί επηπιένληνο δείθηε πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

παξάζπξν όηαλ έρεη επηηεπρζεί ην επηζπκεηό επίπεδν αλαξξόθεζεο 

Γπλαηόηεηα δηάγλσζεο δηαθπγήο αέξα κέζσ ηεο πξναηξεηηθήο πιήξσζεο ηνπ κεηξεηή 

δηαθπγήο αέξα κε λεξό. 

Γπλαηόηεηεο ιήςεο δείγκαηνο (ρσξίο βειόλα) θαη πξνζζήθεο αζθνύ απηνκεηάγγηζεο κέζσ 

ησλ εηδηθώλ ζπλδεηηθώλ γηα ηνλ αζθό  απηνκεηάγγηζεο κε ηα απην-ζθξαγηδόκελα port.  

Αζθάιεηα επεηδή αληηζηαζκίδεη νπνηαδήπνηε κεγάιε δηαξξνή αέξα θαη δηαθύκαλζε ζηελ 

αξλεηθή πίεζε Λαβή κεηαθνξάο θαη εηδηθή βάζε ζηήξημεο  κε ππνζηήξημε γηα ζηεξέσζε θαη 

απηναζθαιηδόκελα άγθηζηξα ηα νπνία θαηά ην άλνηγκα ηνπο εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο βάζεο ζηήξημεο  ζε γσλία 90 ° κε ηελ ζπζθεύε. 

 
 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο. 

 

 

Με ηηκή, 

Γηα ηελ Teleflex Medical Διιάο  A.E.E. 

 

 

 

Γηάλλεο Αλαζηαζίνπ  

Γεληθόο Γηεπζπληήο / Μέινο Γ.. 


