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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΦΕΣΕΤΕΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 

υνήλθε την 16η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών για την προμήθεια Παροχετεύσεων χειρουργείου, που ορίσθηκε με την 87/03-03-

2016 απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν . Ανατολικής Αχαΐας. 
την συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

 

1. ΣΡΑΓΟΤ ΑΚΡΙΒΗ  

2. ΚΑΡΑΚΑΗ ΕΛΕΝΗ 

3. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Σην υπ’ αριθμ. 68/14-12-2015 Εγκύκλιο της ΕΠΤ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της 

Ολομέλειας της ΕΠΤ που ελήφθησαν κατά την υπ΄αριθμ. 65/17-7-2015/21-07-2015 συνεδρίαση της 

(θέμα 1) και την υπ’ αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 συνεδρίαση της (θέμα 1). 

2. Σην υπ’ αριθμ. 71/13-01-2016 συνεδρίαση της ΕΠΤ με θέμα «Οδηγία για την αιτιολογία των 

τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησης τους και τη δημοσιότητα τους 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΤ» 

Ξεκίνησε διάλογο επί των απαιτούμενων από την οδηγία στοιχείων: 

α) Σου υλικού που της παραδόθηκε από το Γρ. Προμηθειών,  

Β) Σις παραδοχές της επιστήμης 

δ) Σην εμπειρία 

ε) Συχόν κοινωνικές απαιτήσεις 

στ) Σα αποτελέσματα της διαβούλευσης  

z) Σεχνικές προδιαγραφές των εταιρειών ΙΝΕΞ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕ MEDI SUP, ARETEION MEDICALS AE, 

TELEFLEX. 

        Ξεκινώντας με τις προτεινόμενες προδιαγραφές της εταιρείας ΙΝΕΞ ΙΑΣΡΙΚΑ Α.Ε συζητήθηκαν 

τα εξής: 

Για τα είδη με α/α 1.1.1-1.1.4 μετά από συζήτηση με τους αρμόδιους χειρουργούς του 

Νοσοκομείου μας αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:  

1. Θα πρέπει να είναι περιεκτικότητας έως 600 CC και όχι 600cc σκέτο που προτείνει η εταιρεία. 

2.  Να  είναι κατασκευασμένη από ειδικό μη τοξικό και μη πυρετογόνο υλικό. Γίνεται αποδεκτή η 

προτεινόμενη προδιαγραφή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση. 

3. Σο ειδικό σχήμα της μπουκάλας δεν θα πρέπει να επιτρέπει το COLLAPSUS. Ο όρος αυτός δεν 

κρίνεται απαραίτητος, αντιθέτως θεωρείται περιοριστικός για κάποιες εταιρείες.  

4. την κορυφή της μπουκάλας θα πρέπει να υπάρχει ειδική έγχρωμη (πράσινη) βαλβίδα 

προσδιορισμού του κενού του αέρος. Η βαλβίδα θα πρέπει να είναι καλυμμένη με αριθμημένο 

πλαστικό για ασφάλεια, που θα φέρει την ένδειξη min-max ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

προσδιορισμού της αρνητικής πίεσης που ασκείται στον ασθενή από την παροχέτευση. Η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή γίνεται αποδεκτή εν μέρει με απαλοιφή των όρων έγχρωμη (πράσινη) 

βαλβίδα, καλυμμένη με αριθμημένο πλαστικό, για την αποφυγή αποκλεισμού άλλων εταιρειών.  

5. Ο συνδετικός σωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος κι αυτός από ειδικό PVC για να 

μην τσακίζει, να συνδέεται με την μπουκάλα με ειδικό τμήμα LATEX και διάταξη σύνδεσης 

LUERLOCK. Η σύνδεση LUERLOCK θα πρέπει να επιτυγχάνει την ασφαλή και εύκολη αλλαγή της 



μπουκάλας και επίσης να βοηθά στην αποφυγή  δημιουργίας  θετικής πίεσης κατά την 

αποσύνδεση. Επί του LATEX αυτού θα πρέπει να είναι τοποθετημένος ο σφιγκτήρας (CLUMP) για 

την ρύθμιση της έντασης του κενού.  Η προδιαγραφή γίνεται αποδεκτή όσον αφορά, την ποιότητα 

του σωλήνα καθώς και το τρόπο σύνδεσης καθώς πρέπει να εξασφαλίζονται από οποιαδήποτε 

προσφέρουσα συσκευή για εύκολή χρήση. Επιπλέον ο συγκεκριμένος σφικτήρας δεν κρίνεται 

απαραίτητο να αναφερθεί. 

6. Σέλος επί της μπουκάλας θα πρέπει να υπάρχει ειδική διάταξη που βοηθάει στο κρέμασμα της. 

Απαραίτητο και αποδεκτό για την εύκολη χρήση της συσκευής. 

7. Ο καθετήρας θα πρέπει να έχει μήκος 50 εκατοστά και στα τελευταία 15 εκατοστά να φέρει οπές 

και τέτοια διάταξη ώστε να προλαμβάνεται η εμπλοκή κατά την διάρκεια της αναρρόφησης. Η 

βελόνη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με ημίκυρτη αιχμή και να έχει 

δυνατότητα άνω των 20 επαναποστειρώσεων. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή μετά από εισήγηση 

του μέλους Καρακάση Ελένη δεν γίνεται αποδεκτή γιατί το μήκος του καθετήρα, όπως και το υλικό 

κατασκευής της βελόνης δεν έχουν παρουσιάσει προβλήματα τόσα χρόνια κατά την χρήση (αφού 

ποτέ δεν ζητάγαμε συγκριμένες διαστάσεις και υλικά κατασκευής) στο Νοσοκομείο μας, γεγονός 

που δεν επιτρέπει τον περιορισμό με συγκεκριμένους όρους. το ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν 

και οι απόψεις των υπολοίπων μελών.  

8. Σο υλικό θα πρέπει να προσφέρεται σε πλήρες σετ (με καθετήρα & βελόνα)στα μεγέθη Νο. 12-

14-16-18, όπως ακριβώς ζητούσαμε μέχρι και σήμερα. 

Για τα είδη με α/α 1.2.1-1.2.4 μετά από συζήτηση με τους αρμόδιους χειρουργούς του 

Νοσοκομείου μας αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:  

1. Η προτεινόμενη προδιαγραφή που έχει ως εξής: «Ο θάλαμος συλλογής θα πρέπει να είναι 

περιεκτικότητας  500 cc και να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής. Θα πρέπει να είναι διάφανος, 

διαβαθμισμένος  με δυνατότητα δημιουργίας κενού χαμηλής πίεσης που αρχίζει από 130 mbar.Για 

την επίτευξη της αρνητικής πίεσης καθ’ όλο το διάστημα χρησιμοποίησής της είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ειδικού ελατηρίου στο εσωτερικό του θαλάμου. Σο σετ θα πρέπει να αποτελείται από 

θάλαμο  συλλογής  500cc, συνδετικό σωλήνα μήκους 125 εκ με σύνδεση ασφαλείας luerlock, 

καθετήρα παροχέτευσης ακτινοσκιερό CH 8,10,12,14,16,18 βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι  με 

κυρτό άκρο, σφιγκτήρες για τoν έλεγχο  της παροχέτευσης καθώς και να διαθέτει ειδική χειρολαβή 

για ευκολότερη τοποθέτηση στο κρεβάτι και μεταφορά από τους ασθενείς», αποτελεί εντελώς 

φωτογραφική προδιαγραφή του είδους της εταιρείας καθώς περιορίζει την περιεκτικότητα , σε 

αντίθεση με ότι ζητούσαμε μέχρι σήμερα, βάζει συγκεκριμένο όριο στην δημιουργία κενού χαμηλής 

πίεσης και τέλος ορίζει πολύ συγκεκριμένο μήκος καθετήρα , κάτι το οποίο δεν ζητούσαμε ποτέ, 

αφού θεωρείτο μείζονος σημασίας. Μοναδική αποδοχή των όρων ακτινοσκιεροί, διαφανείς, με 

ειδική χειρολαβή για ευκολότερη τοποθέτηση στο κρεβάτι και μεταφορά από τους ασθενείς. 

Οι προτεινόμενες προδιαγραφές της εταιρείας για το είδος με α/α 7 θεωρούνται επίσης 

φωτογραφικές και δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη μετά από εισήγηση του μέλους 

Λαμπροπούλου Νικολέτα.  

Για τα είδη με α/α 8.1,8.2 και 8.3 μετά από συζήτηση με τους αρμόδιους χειρουργούς του 

Νοσοκομείου μας αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:  

υγκεκριμένα για το είδος 8.1 όπου η προτεινόμενη προδιαγραφή έχει ως εξής: «Σο σύστημα  θα 

πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 3000cc και να περιλαμβάνει σωλήνα προσαρμοζόμενο. 

Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει απαραιτήτως να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με φορητή 

μονάδα αναρρόφησης για περιπατητικούς ασθενείς. Σο άκρο του σωλήνα που είναι συνδεδεμένο 

με το BILLOW θα πρέπει να βρίσκεται στο μπροστά μέρος της συσκευής και όχι στο μέσο της, 

ώστε να είναι εύκολη η παρατήρηση τυχόν φυσαλίδων από τον ασθενή. Σο άκρο της σύνδεσης με 

τον ασθενή θα πρέπει να έχει ειδική διάταξη σύνδεσης για όλα τα μεγέθη καθετήρων. Οι 

διαβαθμίσεις θα πρέπει να είναι χρωματισμένες και όχι διαφανείς για να είναι πιο εμφανείς. Η 

συσκευή θα πρέπει να είναι μικρού όγκου και βάρους και σταθερής κατασκευής χωρίς να 

χρειάζεται ειδική βάση στήριξης», η επιτροπή κάνει δεκτά τα χαρακτηριστικά όπως το άκρο της 

σύνδεσης με τον ασθενή θα πρέπει να έχει ειδική διάταξη σύνδεσης για όλα τα μεγέθη καθετήρων. 

Και τέλος η συσκευή θα πρέπει να είναι μικρού όγκου και βάρους και σταθερής κατασκευής χωρίς 

να χρειάζεται ειδική βάση στήριξης. Σα υπόλοιπα θεωρούνται φωτογραφικά και άσκοπα με 

μοναδικό σκοπό τον περιορισμένο ανταγωνισμό. 

Για το είδος 8.2 η προδιαγραφή δεν γίνεται αποδεκτή για το λόγο ότι το υλικό αυτό δεν αγοράζεται 

πλέον από το Νοσοκομείο μας λόγω κόστους καθώς καλύπτει τις ίδιες ανάγκες με το είδος 8.1 



που είναι οικονομικότερο. Σο ίδιο ισχύει και για το είδος 8.3 το οποίο αποσύρεται γιατί δεν ζητείτε 

πια από τους αρμόδιους ιατρούς.  

υνεχίζοντας με τις προτεινόμενες προδιαγραφές της εταιρείας ARETEION MEDICALS AE 

συζητήθηκαν τα εξής: 

Για τα είδη με α/α 1.2.1-1.2.4 όπου η εταιρεία προτείνει «Υιάλες κενού αρνητικής πίεσης σε πλήρες 

σετ  Νο 14 με 1 καθετήρα αναρρόφησης το οποίο περιέχει: α) Υυσαρμόνικα αναρρόφησης 450ml  

με στήριγμα στερέωσης στο κρεβάτι ώστε να μην ακουμπάει στο δάπεδο, β)Προέκταση μήκους 

125cm από P.V.C., με κλιπς on-off και βαλβίδα, γ)Καθετήρα redon από P.V.C, μήκους 50cm, 

διαφανές, ακτινοσκιερό, ατραυματικό, βαθμονομημένο στα 12cm και διάτρητο σε μήκος 7cm από 

το άκρο,δ) Βελόνα ανοξείδωτη alene. Να είναι μ.χ, αποστειρωμένες, Latex-free & DEHP-free , σε 

μεμονωμένη συσκευασία», ισχύει ότι και για την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕ, ότι δηλαδή αποτελεί 

εντελώς φωτογραφική προδιαγραφή του είδους της εταιρείας με μοναδική αποδοχή των όρων 

ακτινοσκιεροί, διαφανείς, με ειδική χειρολαβή για ευκολότερη τοποθέτηση στο κρεβάτι και 

μεταφορά από τους ασθενείς. 

Για τα είδη με α/α 8.1,8.2 οι παρατηρήσεις της εταιρείας αφορούν σε ειδικού τύπου θωρακικές 

παροχετεύσεις (τύπου HEIMLICH), οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αφορούν τα ζητούμενα είδη. 

χετικά με τις προτεινόμενες προδιαγραφές της εταιρείας TELEFLEX συζητήθηκαν τα εξής: 

Για το είδος με α/α 8.2, 8.3 ισχύει ότι και με την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕ, όπου οι προδιαγραφές δεν 

γίνονται αποδεκτές για το λόγο ότι το υλικό (8.2) δεν αγοράζεται πλέον από το Νοσοκομείο μας 

λόγω κόστους καθώς καλύπτει τις ίδιες ανάγκες με το είδος 8.1 που είναι οικονομικότερο. Σο ίδιο 

ισχύει και για το είδος 8.3 το οποίο αποσύρεται γιατί δεν ζητείτε πια από τους αρμόδιους ιατρούς.  

Σέλος εξετάζοντας της παρατηρήσεις της εταιρείας MEDI SUP αποφασίσθηκαν τα εξής: 

Για τα είδη με α/α 1.2.1-1.2.4 όπου η εταιρεία προτείνει:  

Παροχετεύσεις τύπου φυσαρμόνικα, χωρητικότητας 600ml, διαφανείς, σε σετ που να περιλαμβάνει: 

1 παροχ/ση τύπου φυσαρμόνικα 

1 τροκάρ τύπου allen 

1 σωλήνα σύνδεσης και 

2 στρογγυλές παροχετεύσεις redon. 

Ο σωλήνας σύνδεσης να διαθέτει clamp διακοπής ροής και στο ένα άκρο να διακλαδίζεται σε δύο 

υποδοχές για χρήση ταυτόχρονα δύο παροχετεύσεων εάν απαιτηθεί. 

Οι παροχετεύσεις να είναι στρογγυλές, με πολλαπλές οπές, ατραυματικές και με ακτινοσκιερή 

γραμμή σε όλο το μήκος τους. Να συνοδεύονται με πλαστικό σύστημα ανάρτησης, 

αποστειρωμένες. 

Η χωρητικότητα έως 600ml, δεν γίνεται δεκτή και διατηρείται το τουλάχιστον 600ml, ο τύπος του 

τροκάρ επίσης δεν γίνετε αποδεκτός. Σο μόνο στοιχείο που γίνεται αποδεκτό γιατί δεν θεωρείται 

φωτογραφικό είναι Οι παροχετεύσεις να είναι στρογγυλές, ατραυματικές και με ακτινοσκιερή 

γραμμή σε όλο το μήκος τους.  

Σέλος η επιτροπή πρότεινε και την προσθήκη του είδους σωλήνες θωρακικής παροχέτευσης 

διαφόρων μεγεθών οι οποίο είναι απαραίτητοι για τη χρήση του συστήματος παροχέτευσης ενός 

θαλάμου.  

Η επιτροπή ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση της, υπέγραψε και παρέδωσε στο Γρ. προμηθειών τις 

επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές σε συνάρτηση του παρόντος πρακτικού.  

 

  

1. ΣΡΑΓΟΤ ΑΚΡΙΒΗ  

2. ΚΑΡΑΚΑΗ ΕΛΕΝΗ 

3. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ 


