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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Διοίκηση  6ης Υγειονομικής  Περιφέρειας
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ        

                       

Λευκάδα : 11/03/2021

Αριθ. Πρωτ:   2053

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλοσόφων                                             ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

Τηλέφωνο: 2645 360 307

Πληροφορίες: Φουντάνα Ελένη

e-mail: fountana@ghol.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας

ανάθεση  της  προμήθειας  «ΜΗ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ  &

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή

οδηγιών». 

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και  λοιπές διατάξεις>

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008040318 όπως επισυνάπτεται και απο-

τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ  299/02-03-2021 (ΑΔΑ:  6Η1Γ4690ΒΧ-Κ2Η) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

με Αριθμ. Δέσμευσης 169.

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ008225390



9.Την αριθμ.  Πρωτ.318/08-03-2021 Απόφασης  Διοικητή περί  ορισμού επιτροπής διενέργειας  της

διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: ΩΤ4Κ4690ΒΧ-8ΜΠ)

10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε  την προσφοράς σας για την προμήθεια   «ΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» CPV:33141000-0
προϋπολογισθείσας δαπάνης  27.605,44 € με ΦΠΑ, για διάστημα 4  μηνών ή μέχρι εξάντλησης
των ποσοτήτων  , σύμφωνα  με τα κατωτέρω:

«ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΥΛΙΚΑ»

CPV: 33141000-0

ΟΜΑΔΑ 2
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ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ

1
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ0 ΤΜΧ 2 0,1920 0,38 24 0,48

2
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ1 ΤΜΧ 14 0,1920 2,69 24 3,33

3
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ2 ΤΜΧ 19 0,1920 3,65 24 4,52

4
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ3 ΤΜΧ 121 0,1920 23,23 24 28,81

5
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ4 ΤΜΧ 72 0,1920 13,82 24 17,14

6
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ5 ΤΜΧ 10 0,1920 1,92 24 2,38

7

ΑΦΡΩΔΗ
ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ

ΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΜΧ 2870

0,0444 127,43 24 158,01

8

BRADESEPT
ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

500 ML
ΤΜΧ 40

8,4000 336,00 13 379,68

9

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ
ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΜΧ 4180 0,0114 47,65 24 59,09

10

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨ
ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4

ΛΙΤΡΑ ΤΜΧ 921 0,7200 663,12 24 822,27

11

ΔΟΧΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1000ml ΤΜΧ 100 0,6600 66,00 24 81,84

12

ΔΟΧΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2300ml ΤΜΧ 100 1,7400 174,00 24 215,76
13 ΔΟΧΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΜΧ 210 0,5400 113,40 24 140,62



180ml

14

ΔΟΧΕΙΟ
(ΚΑΝΙΣΤΡΟ)
ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΜΕ
ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΣΚΟΝΗ 1000ml ΤΜΧ 20 109,0000 2180,00 24 2703,20

15

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΙΔΙΝΩΣΗΣ -

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ / F7955 ΤΜΧ 8 28,8000 230,40 24 285,70

16 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΤΜΧ 374 1,2000 448,80 24 556,51

17

ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Medium/Αποστειρω
μένη ΤΜΧ 40 1,7040 68,16 24 84,52

18

ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

La/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 180 1,7040 306,72 24 380,33

19

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 3 ΤΜΧ 30 6,1000 183,00 24 226,92

20

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 4 ΤΜΧ 20 6,1000 122,00 24 151,28

21

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 5 ΤΜΧ 20 6,1000 122,00 24 151,28

22

ΜΑΣΚΕΣ
ΑΕΡΟΛΙΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΜΧ 503 0,5400 271,62 24 336,81

23
ΜΑΣΚΕΣ
ΑΕΡΟΛΙΝ ΤΜΧ 1330 0,5400 718,20 24 890,57

24

ΜΑΣΚΕΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΛΕΣ ΤΜΧ 78 0,4440 34,63 24 42,94

25

ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ
ΛΗΨΗ

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΥΤΗ
(ΡΙΝΙΚΟΙ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΤΜΧ 1498 0,2040 305,59 24 378,93

26

ΜΑΣΚΕΣ Ο2
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΠΛΕΣ ΤΜΧ 458 0,4200 192,36 24 238,53

27

ΜΑΣΚΕΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
VENTURI ΤΜΧ 780 0,6240 486,72 24 603,53

28

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
FAST TRACK NO 3 ΤΜΧ 1 584,0000 584,00 24 724,16

29

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
FAST TRACK NO 4 ΤΜΧ 1 584,0000 584,00 24 724,16

30

ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΝΟ

10 ΤΜΧ 830 0,0600 49,80 24 61,75

31

ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΝΟ

11 ΤΜΧ 1820 0,0600 109,20 24 135,41



32

ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΝΟ

15 ΤΜΧ 1030 0,0600 61,80 24 76,63

33

ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΝΟ

20 ΤΜΧ 1070 0,0600 64,20 24 79,61

34 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΙΛΑ 14 3,5280 49,39 24 61,25

35
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2730 0,0660 180,18 24 223,42

36

ΟΔΗΓΟΙ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩ

Ν ΣΩΛΗΝΩΝ
SMALL ΤΜΧ 12 2,2800 27,36 13 30,92

37

ΟΔΗΓΟΙ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩ

Ν ΣΩΛΗΝΩΝ
MEDIUM ΤΜΧ 18 2,2800 41,04 13 46,38

38

ΟΔΗΓΟΙ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩ

Ν ΣΩΛΗΝΩΝ
LARGE ΤΜΧ 8 2,2800 18,24 13 20,61

39

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩ
Ν ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ

ΔΥΣΚΟΛΗ
(ΤΥΦΛΗ)

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΜΧ 10 67,0000 670,00 13 757,10

40

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΛΑΣΤ-ΧΑΡΤΙΝΑ

Μ.Χ ΤΜΧ 1330 0,5400 718,20 24 890,57

41

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ Νο 8 ΤΜΧ 6 3,7200 22,32 13 25,22

42

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ

ΠΙΕΣΗΣ Νο 10 ΤΜΧ 6 3,7200 22,32 13 25,22

43

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ

ΠΙΕΣΗΣ Νο 16 ΤΜΧ 24 3,7200 89,28 13 100,89

44

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ

ΠΙΕΣΗΣ Νο 18 ΤΜΧ 24 3,7200 89,28 13 100,89

45

ΠΩΜΑΤΑ
ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩ

Ν
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

Μ.Χ ΤΜΧ 260 0,2400 62,40 24 77,38

46
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

ΝΟ19 ΤΜΧ 60 0,0316 1,90 13 2,14

47
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

ΝΟ21 ΤΜΧ 970 0,0316 30,65 13 34,64

48
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

ΝΟ23 ΤΜΧ 44 0,0316 1,39 13 1,57

49

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠ

ΕΙΑΣ 10Μ ΤΜΧ 48 0,1800 8,64 24 10,71

50

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠ

ΕΙΑΣ 2Μ ΤΜΧ 46 0,1800 8,28 24 10,27

51
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΟΡΩΝ 80-90cm ΤΜΧ 30 0,3000 9,00 24 11,16

52
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΟΡΟΥ 25-50cm ΤΜΧ 10 0,3000 3,00 24 3,72

53

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟ

SWIVEL η
κρικοειδής Ε Τα-Σ ΤΜΧ 40 1,2000 48,00 24 59,52



54

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΟΡΩΝ extension line

100 cm w/3way ΤΜΧ 30 0,4200 12,60 24 15,62

55

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ
ΓΕΝ.ΟΥΡ.ΑΠΟΣΤΕ

ΙΡΩΜΕΝΑ ΤΜΧ 1746 0,0840 146,66 24 181,86

56
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΧ 2742 0,0720 197,42 24 244,81

57

ΠΩΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡ

ΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 3190 0,2400 765,60 13 865,13

58
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν 6 ΤΜΧ 14 3,9000 54,60 24 67,70

59

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ

6,5 ΤΜΧ 15 3,9000 58,50 24 72,54

60
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν 7 ΤΜΧ 10 3,9000 39,00 24 48,36

61
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν 7,5 ΤΜΧ 14 3,9000 54,60 24 67,70

62
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν 8 ΤΜΧ 14 3,9000 54,60 24 67,70

63

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ

8.5 ΤΜΧ 4 3,9000 15,60 24 19,34

64

ΣΕΤ
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ

ΠΛΗΡΕΣ Νο 18 ΤΜΧ 30 12,0000 360,00 24 446,40

65
ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ

ΑΝΑΙΣΘ, ΝΟ 22G ΤΜΧ 32 12,0000 384,00 24 476,16

66

ΣΕΤ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ

ΡΑΧΙΑΙΑΣ-
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΜΧ 10 36,0000 360,00 24 446,40

67

ΣΕΤ
ΑΙΜΟΡΟΙΔΕΚΤΟΜ

ΗΣ ΤΜΧ 1 470,0000 470,00 24 582,80

68
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ

ΣΑΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΜΧ 2510 0,0600 150,60 13 170,18

69
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 2.5 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

70
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 3 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

71
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 3.5 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

72
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 4 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

73
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 5 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

74
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 5.5 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

75
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 6 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

76
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 6.5 ΤΜΧ 2 0,8400 1,68 24 2,08

77
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 7 ΤΜΧ 2 0,8400 1,68 24 2,08

78
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 7.5 ΤΜΧ 4 0,8400 3,36 24 4,17

79
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 8 ΤΜΧ 10 0,8400 8,40 24 10,42

80
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 8.5 ΤΜΧ 24 0,8400 20,16 24 25,00

81
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 9 ΤΜΧ 24 0,8400 20,16 24 25,00

82
ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕ

Σ ΝΟ 9.5 ΤΜΧ 20 0,8400 16,80 24 20,83



83

ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΛΥΣΕΩΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
( ΓΙΑ

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣ
Η) ΤΜΧ 20 2,0400 40,80 24 50,59

84

ΣΥΣΚΕΥΗ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ
ΒΙΟΨΙΑΣ (ΣΕΤ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΜΧ 4 9,9360 39,74 24 49,28

85
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΜΧ 642 0,2040 130,97 24 162,40

86 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΤΜΧ 8781 0,1440 1264,46 24 1567,94

87

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩ

Ν ΤΜΧ 2510 0,4800 1204,80 24 1493,95

88
ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ

Μ.Χ. ΤΜΧ 830 0,3000 249,00 24 308,76

89

ΣΤΑΤΩ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩ

Ν Μ.Χ. ΤΜΧ 873 0,1200 104,76 24 129,90

90

ΣΤΙΚ ΟΥΡΩΝ 10
ΠΑΡΑΜ Η ΣΤΙΚ

ΟΥΡΩΝ ΤΜΧ 2857 0,0480 137,14 13 154,96

91

ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ
3WAY (Χωρις
προεκτ. Χωρίς

καπάκι) ΤΜΧ 3750 0,1080 405,00 24 502,20

92

ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ
3WAY ΜΕ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΜΧ 30 0,1680 5,04 24 6,25

93

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡ
ΩΝ 7Χ6,5 ΜΕ

ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΧ 3960 0,0480 190,08 24 235,70

94

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡ
ΩΝ 10Χ12 ΤΜΧ 10 0,0480 0,48 24 0,60

95

ΣΤΥΛΕΟΣ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.

ΜΕ 2 BUTTON ΤΜΧ 60 1,1040 66,24 24 82,14

96

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ
Σ ΧΩΡΙΣ CUFF NO

2.5 ΤΜΧ 2 18,0000 36,00 24 44,64

97

ΣΩΛΗΝΑΣ
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

3m
Μ.Χ.ΚΩΔ.884101 ΤΜΧ 35 18,0000 630,00 24 781,20

98

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Σ ΕΞΕΡΧ.ΑΕΡΙΩΝ
(ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ) ΤΜΧ 34 1,6200 55,08 24 68,30

99

ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

6mmx2m
ΑΠΟΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΧ 300 0,7440 223,20 24 276,77

100
STREP-A RAPID

TEST ΤΜΧ 109 2,1000 228,90 24 283,84

101

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT
SEAL CUFF NO 8,5 ΤΜΧ 30 0,8160 24,48 13 27,66

102

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT
SEAL CUFF NO 9 ΤΜΧ 10 0,8160 8,16 13 9,22



103

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT
SEAL CUFF NO 7,5 ΤΜΧ 32 0,8160 26,11 13 29,51

104

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT
SEAL CUFF NO 7 ΤΜΧ 14 0,8160 11,42 13 12,91

105

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι SOFT SEAL CUFF

NO6,5 ΤΜΧ 10 0,8160 8,16 13 9,22

106

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT
SEAL CUFF NO 6 ΤΜΧ 4 0,8160 3,26 13 3,69

107

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT
SEAL CUFF NO 5,5 ΤΜΧ 4 0,8160 3,26 13 3,69

108

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT
SEAL CUFF NO 5 ΤΜΧ 6 0,8160 4,90 13 5,53

109

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ

CUFF NΟ 9,5 ΤΜΧ 2 0,8160 1,63 13 1,84

110

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ

CUFF NΟ 8 ΤΜΧ 48 0,8160 39,17 13 44,26

111

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΠΙΡΑΛ + CUFF
NO 9 ΤΜΧ 2 9,0000 18,00 13 20,34

112

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΠΙΡΑΛ + CUFF
NO 8 ΤΜΧ 24 9,0000 216,00 13 244,08

113

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΠΙΡΑΛ + CUFF
NO 7 ΤΜΧ 10 9,0000 90,00 13 101,70

114

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΠΙΡΑΛ + CUFF
NO 7,5 ΤΜΧ 20 9,0000 180,00 13 203,40

115

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ

SPIRAL + CUFF No
8,5 ΤΜΧ 12 9,0000 108,00 13 122,04

116

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ

SPIRAL + CUFF
No6,5 ΤΜΧ 4 9,0000 36,00 13 40,68

117

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ

SPIRAL - CUFF No
6 ΤΜΧ 4 9,0000 36,00 13 40,68

118

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ

CUFF ΝΟ 2,5 ΤΜΧ 4 1,0800 4,32 13 4,88

119

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ

CUFF NO 3 ΤΜΧ 6 1,0800 6,48 13 7,32

120

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ

CUFF NO 3,5 ΤΜΧ 6 1,0800 6,48 13 7,32

121

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ
Ι ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ

CUFF NO 4 ΤΜΧ 4 1,0800 4,32 13 4,88
122 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ

ΤΜΧ 123 1,3920 171,22 24 212,31



ΤΡΥΠΑ & ΠΩΜΑ
Μ.Χ ΑΠΟΣΤ.

123

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ
ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΤΜΧ 20 2,4600 49,20 24 61,01

124

ΚΟΛΑΡΑ
ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΜΑΛΑΚΑ SMALL ΤΜΧ 54 1,5600 84,24 13 95,19

125

ΚΟΛΑΡΑ
ΑΥΧΕΝΙΚΑ
ΜΑΛΑΚΑ
MEDIUM ΤΜΧ 100 1,9200 192,00 13 216,96

126

ΚΟΛΑΡΑ
ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΜΑΛΑΚΑ LARGE ΤΜΧ 150 2,2800 342,00 13 386,46

127

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΛΞΕΙΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΜΧ 80 2,4000 192,00 24 238,08

128
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 24 2,4000 57,60 24 71,42

129
ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ

ΤΑΦ ΤΜΧ 10 4,8000 48,00 13 54,24

130

ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΒΕΛΟΝΗΣ μήκους
70mm ΤΜΧ 5 4,8000 24,00 24 29,76

131

ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΒΕΛΟΝΗΣ μήκους
150mm ΤΜΧ 5 8,8800 44,40 24 55,06

132

ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3mm
μηκους 60mm ΤΜΧ 5 5,0400 25,20 24 31,25

133

ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5mm
μηκους 60mm ΤΜΧ 5 5,0400 25,20 24 31,25

134

ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5mm
μηκους 130mm ΤΜΧ 5 11,5440 57,72 24 71,57

135

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟ

ΓΡΑΦΟΥ (FAST
CLIP ECG ELECTR

CHILD/ADULT
CONNECTOR FOR

ALL ECG) ΤΜΧ 2 72,0000 144,00 24 178,56

136

ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

25G ΤΜΧ 8 18,8040 150,43 24 186,54

137

ΚΟΛΑΡΑ
ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
SMALL ΤΜΧ 2 11,7000 23,40 13 26,44

138 ΚΟΛΑΡΑ
ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΜΧ 2 11,7000 23,40 13 26,44



MEDIUM

139

ΚΟΛΑΡΑ
ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
LARGE ΤΜΧ 2 11,7000 23,40 13 26,44

140

ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ
ΑΣΠΙΔΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Χ ΤΜΧ 200 0,0418 8,36 13 9,45

141

ΣΥΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΦΛΕΒΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΜΧ 20 2,8080 56,16 24 69,64

142

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM ΤΜΧ 8 85,8000 686,40 24 851,14

143

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ZOLL ΤΜΧ 1 58,8000 58,80 24 72,91

144

ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΔΙΩΝ
ΒΕΝΤΟΥΖΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ

(NIHON KODHEN) ΤΜΧ 4 25,2600 101,04 24 125,29

145

ΦΙΛΤΡΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΠ ΤΜΧ 15 1,7760 26,64 24 33,03

146

ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΩ

Ν idem idem mm
20x10 ΤΜΧ 4 12,8280 51,31 24 63,63

147

ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΩ

Ν idem idem mm
15Χ10 ΤΜΧ 4 12,8280 51,31 24 63,63

148

ΛΟΥΠΑ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΩ

Ν idem idem mm
20Χ20 ΤΜΧ 4 12,8280 51,31 24 63,63

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 22615,87

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 27605,44

ΦΠΑ 24% : 4471,63

ΦΠΑ13% : 517,93

Απαραίτητη η προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ για όλα τα είδη.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (NO 0, NO 1, NO 2, NO 3, NO 4 NO 5)
Κατασκευασμένοι από εύκαμπτο διάφανο PVC (100% latex free)

 Να διαθέτουν λεία επιφάνεια, ομαλό φινίρισμα με στρογγυλεμένα άκρα.

 Να διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση του μεγέθους.

 Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου

2.ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΦΡΩ∆Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 
 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ) Ηλεκτρόδιο µίας 
χρήσης µε στερεή αγώγιµη γέλη, αισθητήρα Ag/AgCl, κόπιτσα, από αφρώδες υλικό. • διαστάσεις 
48Χ34mm • Εναλλακτική χρήση : Βραχυχρόνια χρήση

3.BRADESEPT ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 500 ML

4.ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

• Να είναι ξύλινα, λείας επιφάνειας, ανθεκτικά στην πίεση, μη αποστειρωμένα 
• Να έχουν σήμανση CE
• Να έχουν ατραυματικές άκρες

5.ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5,4LT 

Δοχεία από ανθεκτικό, αδιάτρητο υλικό, με ανθεκτικότητα σε πτώση, μιας χρήσης. Το κάλυμμα να 
φέρει ειδικές υποδοχές για απομάκρυνση βελόνων από τις σύριγγες και να κλείνει ερμητικά. 

6.ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 180ml, 1000ml και 2300 ml
Με διαφανές δοχείο και αδιαφανές πιεστό καπάκι από πολυπροπυλένιο
Με χερούλι μεταφοράς από όγκους 2300ml και πάνω
Το καπάκι να είναι ασφαλείας για την αποφυγή διαρροών. 

.7.ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 1000ml
Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον 1000 ml με αποσπώμενο σάκο συλλογής εκκρίσεων 
από το κάνιστρο με ζελοποιητική απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένου  φίλτρου/βαλβίδα 
αντεπιστροφής. 

8.ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΙΔΙΝΩΣΗΣ – ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  F7955
Για τον απινιδωτή  ADIESEL NIHON KODHEN  Cardio life REF F7955
Αυτοκόλλητα  ηλεκτρόδια υποαλλεργικά να έχουν τέλεια εφαρμογή με άριστη συγκόλληση και να 
μην ξεκολλούν όταν το σημείο συγκόλλησης βραχεί η ιδρώσει να μην αφήνουν υπόλειμμα 
συγκολλητικής ουσίας στο δέρμα.Να είναι συσκευασμένα σε ειδικά φακελάκια  αλουμινίου για να 



μην επηρεάζεται από κλιματολογικές συνθήκες είναι αποστειρωμένα για δύο τουλάχιστον χρόνια 
από την ημερομηνία παραγωγής. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

9.ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 
 απλά (όχι υδραργυρικά, σύμφωνα με την οδηγία 2007/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου).
 Μασχάλης ηλεκτρονικά με ένδειξη οC. 

 Γρήγορη εμφάνιση αποτελεσμάτων σε φωτιζόμενη οθόνη. Να διαθέτει οπτικό συναγερμό πυρετού, 
αυτόματο σβήσιμο. 

 Ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος 

10.ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (MEDIUM & LARGE)
Αποστειρωμένη , δυο στρωµάτων αδιάβροχη για χειρουργικές επεµβάσεις.

11.ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF  (ΝΟ3, ΝΟ4 ΚΑΙ ΝΟ5)
 Μάσκα λαρυγγική αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία.

 Κατασκευασμένη από σιλικόνη ιατρικού τύπου (χωρίς latex).

 Να αποτελείται από 4 βασικά συστατικά: μάσκα, σωλήνα, συνδετικό ένδειξης και συνδετικό σταθερό.

 Να είναι εύκαμπτη με ανατομική καμπύλη που αντιγράφει την ανατομία του ανθρώπινου σώματος.

 Χρωματικά κωδικοποιημένη.

12.ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AEROLIN ΠΑΙΔΙΚΗ 
 Να έχουν τη δυνατότητα νεφελοποίησης ακόμη και με κλίση 900 και να παράγουν πλούσια νεφέλη

με τον ελάχιστο όγκο σταγονιδίων. 
  Οι μάσκες του συστήματος είναι κατασκευασμένες από διαφανές, μαλακό υλικό για βέλτιστη επα-

φή με το πρόσωπο του ασθενή και δυνατότητα ελέγχου του ασθενή.
 Να είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία και ελεύθερες από LATEX.

 Ο σωλήνας να έχει μήκος 200cm και να φέρει εσωτερικές εγκοπές σε σχήμα αστεριού για να μη 
διακόπτεται η ροή ακόμα και αν τσακίσει ο σωλήνας.

13.ΜΑΣΚΕΣ O2 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛ.(ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ) 

Μάσκες νεφελοποίησης  aerolin : 
• Να έχουν τη δυνατότητα νεφελοποίησης ακόμη και με κλίση 900 και να παράγουν πλούσια νεφέλη

με τον ελάχιστο όγκο σταγονιδίων.
• Οι μάσκες του συστήματος να  είναι κατασκευασμένες από διαφανές, μαλακό υλικό για βέλτιστη 

επαφή με το πρόσωπο του ασθενή και δυνατότητα έλεγχου του ασθενή.
• Να είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία και ελεύθερες από LATEX.
• Ο σωλήνας να έχει μήκος 200cm και να φέρει  εσωτερικές εγκοπές σε σχήμα αστεριού για να μη 

διακόπτεται η ροη ακόμα και αν τσακίσει ο σωλήνας.



14.ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΛΕΣ

Μάσκα οξυγόνου απλή παίδων, με σωλήνα παροχής οξυγόνου 1,80 μ περίπου, με λάστιχο συγκράτησης – 
αυξομείωσης. Από μαλακό ελαστικό υλικό, υποαλλεργικό, διάφανο. Ανατομική, latex free, συσκευασμένη σε
ατομική συσκευασία.

15.ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)      
 Να είναι κατασκευασμένο από διάφανο καθαρό, μαλακό, μη τοξικό και ελαφρύ πλαστικό υλικό ιατρι-

κού τύπου. 

 Να διαθέτουν δύο ρινικές υποδοχές από μαλακό υλικό με σχετικά μικρό αυλό προκειμένου να
εφαρμόζουν τέλεια και άνετα στον ασθενή χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς.

16.ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.ΧΡ. ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο καθαρό, μαλακό μη τοξικό και ελαφρύ πλαστικό υλικό 

ιατρικού τύπου. Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής ,ανατομική κατασκευή για το πηγούνι με εξωτερικό 
μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα (ταινία αλουμινίου)

 Να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους  1,80 και άνω και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
 Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η  ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος , ο 

κατασκευαστής ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος , το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.
 Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία 
 Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος  έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90 μοιρών, να μη 

διακόπτεται η παροχή οξυγόνου.

17.ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ VENTURI
 Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο καθαρό, μαλακό μη τοξικό και ελαφρύ πλαστικό υλικό ιατρικού τύ-

που. Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής ,ανατομική κατασκευή για το πηγούνι με εξωτερικό μεταλλικό επιρρίνιο 
έλασμα (ταινία αλουμινίου)

 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής ,ανατομική κατασκευή για το πηγούνι με εξωτερικό μεταλλικό 
επιρρίνιο έλασμα (ταινία αλουμινίου)

 Η μάσκα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα 
 Να υπάρχει βαλβίδα venture ( ενσωματωμένη πάνω στη μάσκα ) παροχής οξυγόνου από 24% ως και 

60%
 Να διαθέτει  συνδετικό προκειμένου να επιτυγχάνεται επιπλέον ύγρανση
 Να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,80 και άνω και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο.
 Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η  ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος , ο 

κατασκευαστής ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος , το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.
 Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία 
 Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος  έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90 μοιρών, να μη 

διακόπτεται η παροχή οξυγόνου.



18.ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FAST TRACK  
Νο 3 &  Νο 4
Λαρυγγική μάσκα για τον δύσκολο αεραγωγό με μεταλλική λαβή για καλύτερο χειρισμό, με 
δυνατότητα να περάσει ενδοτραχειακός σωλήνας spiral και δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής 
μάσκας με σκοπό να συνεχιστεί το χειρουργείο με τον ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα.

19.ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ 10, 11, 15 & 20 
 Να είναι κατασκευασμένες από υλικό αντοχής , ανοξείδωτες ατομικά συσκευασμένες σε φύλλα αλου-

μινίου.
 Οι λεπίδες να κόβουν τους ιστούς εύκολα καθ’όλη  τη διάρκεια της επέμβασης.

 Να προσφέρονται όλα τα νούμερα.

20.ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 
 Να είναι σχηματοποιημένη ώστε να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια και την μι-

κρότερη δυνατή τριβή.
 Να αποκλείει τη δημιουργία σκόνης.

 Να μειώνει την πιθανότητα παραγωγής τοξικών παραγώγων (compound A).

 Να χρησιμοποιείται με όλα τα αναισθητικά εισπνοής.

 Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί το ποσοστό αναρρόφησης διοξειδίου του άνθρακα το οποίο 
θα ληφθεί υπόψη  κατά την αξιολόγηση.

 Να έχει ειδική σύνθεση για ελαχιστοποίηση Co.

 Να έχει τη μορφή κόκκων

21.ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΔΟΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Να είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιµο χαρτί. το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο

και σκληρό, βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα να είναι µμεγαλύτερη των 1000 ml.
  Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών (πολτο-

ποιητές). 
 Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις ώρες και άνω από

την χρήση του.

22.ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ (SMALL, MEDIUM, LARGE) 
 Αποστειρωμένοι από αλουμίνιο, εύκαμπτοι, ατραυματικοι.

 23.ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ (ΤΥΦΛΗ)   ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ



 Ο εισαγωγέας (με κεκαμένο άκρο) να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολες διασωληνώσεις
 Να έχει ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η 

γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη.
 Το υλικό κατασκευής να έχει μνήμη και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδη-

γού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.
 Στην επιφάνεια του οδηγού να φέρει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει  στον αναι-

σθησιολόγο να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς.
 Να είναι αποστειρωμένοι.

 Να είναι latex free για την αποφυγή κίνδυνου αλλεργιών.

 Το υλικό να είναι μαλακό για να μην τραυματίζει την τραχεία

 Να φέρει εσωτερική οπή για αερισμό

 Να διατίθεται σε:

1.Σε μέγεθος 14FR – μήκος 70cm – εξωτερική διάμετρος 4,6mm.
 Προσκόμιση εγγύησης καλής και ασφαλούς λειτουργίας για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημε-

ρομηνία παράδοσης των υλικών.
 Να προσφέρεται δείγμα. 

 24.ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ 
 Ουροδοχείο ανδρών, µιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιµο χαρτί. το

τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και η χωρητι-
κότητα να είναι µμεγαλύτερη των 900 ml. 

 Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών 
(πολτοποιητές). 

 Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για για τουλάχιστον τέσσερεις ώρες και άνω
από την χρήση του.

25.ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΝΟ 8,ΝΟ 10, ΝΟ 16, ΝΟ 18)
ΦΙΑΛΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 
Φιάλες παροχέτευσης-αναρρόφησης τύπου φυσαρμόνικα, χαμηλού-μέσου κενού
Συσκευασία πλήρους σετ (μιας χρήσης, αποστειρωμένο σε ατομική διπλή συσκευασία για τέλεια 
αποστείρωση, στην οποία αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και 
ημερομηνία λήξης αποστείρωσης) που αποτελείται από:

1. Δοχείο συλλογής τύπου φυσαρμόνικα αναρρόφησης και περισυλλογής υγρών, χαμηλού-μέσου κενού,
αρνητικής πίεσης, χωρητικότητας 500ml, με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού σε οριζόντια και 
κάθετη θέση. Επίσης να έχει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι.Το δοχείο συλλογής 
φυσαρμόνικα να διαθέτει ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής στο καπάκι της συσκευής για ανάκτηση του 
κενού από το χρήστη.

2. Ένα καθετήρα (σωλήνας παροχέτευσης) από PVC ακτινοσκιερός, ατραυματικός στο άκρο, μήκους 
έως 80cm, με οπές διάτρητος σε μήκος 15cm και σε μεγέθη : (CH. 8 -18).

3. Μια βελόνη / τροκάρ κοφτερή ανοξείδωτη από ειδικό ατσάλι σε μεγέθη: (CH. 8-18).

4. Συνδετικό σωλήνα από PVC 125cm, με βαλβίδα και κλιπς ON – OFF με ένα άκρο τύπου universal 
stepconnector για σύνδεση με ένα σωλήνα παροχέτευσης (CH 8 – 18).



26.ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  
 Αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, μιας χρήσης.

27. ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ) (19, 21, 23G)

     Όλες οι βελόνες με πτερύγια τύπου (BUTTERFLY) να φέρουν:

 Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική ( σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων, με

διπλή κοντή λοξότμηση.

 Ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της.

 Στα πτερύγια  να  αναγράφεται  το  μέγεθος  της  βελόνας  σε  GAUGE (G)  και  να έχουν

χρωματικό  κώδικα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 Σωλήνα  υψηλής  ποιότητας  που  ανακτά  την  αρχική  του  διάμετρο  μετά  από  πιθανή

αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους για την δημιουργία καμπύλης ασφαλείας

(ανάλογα με το μέγεθος και την χρήση).

 Επιστόμιο με υποδοχή  για σύνδεση ασφαλείας Luer Lock με τη συσκευή χορήγησης.

 Να διατίθενται σε μεγέθη: 19-21-23-25-27G.

 Να δείχνουν ένδειξη εισόδου στο αγγείο (αίμα) αμέσως

 Να σταλούν περισσότερα των τεσσάρων δειγμάτων.

28. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (2Μ &10Μ)
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης οξυγονοθεραπείας

29.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 80-90cm
Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock αρσενικο θηλυκό. 

30.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 25-50cm
Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock αρσενικο θηλυκό. 

31. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟ SWIVEL Η ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ Ε.Τα-Σ
Να είναι διπλής περιστροφής 3600 και προς τον τραχειοσωλήνα και προς το κύκλωμα, με διπλό ελαστικό 
πώμα με οπή για αναρρόφηση και για βρογχοσκόπηση, νεκρό χώρο 3ml, αποστειρωμένο .

32. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ extension line 100cm w/3way
Αποστειρωμένες μιας χρήσης από διαφανές PVC με υποδοχές luer – lock να διαθέτουν 
ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία διάσταση 100 cm

33. ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
Mε βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, πλαστικό, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.

34.ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(πλαστικά αριθμημένα) 25-30 cc μιας χρήσεως. 



35.ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  
 Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή την έξοδο υγρών ή αίματος.

 Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία

 Σε ατομική συσκευασία.

 Να μην έχουν latex, να είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, 
να μπορούν να εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά.

 Κλειστού συστήματος ώστε να εμποδίζεται η επιστροφή στον αυλό του καθετήρα λόγω μεταβολών 
των πιέσεων και να μηδενίζεται η ανάγκη ξεπλύματος

36.ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ  6,  6,5, 7, 7,5, 8 και 8,5

 Να είναι αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
 Κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ιατρικό PVC.
 Με επιστόμιο ασφαλείας ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος ο αεραγωγός να μπει μέσα στο 

ρινικό πέρασμα.
 Να διαθέτει κινητή και ρυθμιζόμενη φλάντζα, ενώ το εσωτερικό του να διαθέτει ραβδώσεις

για ακόμα καλύτερη αναρρόφηση.
 Με στρογγυλεμένη άκρη και γωνία κοπής, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού 

κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης.
 Χρωματικά κωδικοποιημένοι.

37.ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΝΟ 18 
Σετ επισκληριδίου αναισθησίας μιας χρήσεως αποστειρωμένο .

 Να περιέχει βελόνα Τuohy 18 G με πλαστικό στυλεό , πτερύγια που να είναι αφαιρούμενα αν χρεια-
στεί , να επιτρέπει την τεχνική της σταγόνας  και να έχει  διαφανή λαβή για την  αναγνώριση του επι-
σκληριδίου χώρου . Η βελόνα να είναι βαθμονομημένη ανά 1 cm . 

 Διαφανή ακτινοσκιερό ατραυματικό επισκληρίδιο καθετήρα βαθμονομημένο .

 Συνδετικό καθετήρα κουμπωτό και όχι βιδωτό για ασφάλεια .

 Με αυτοκόλλητο στηρικτικό καθετηρα

 Αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο με άκρο luer lock . Να είναι υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι  
0,2 mm , ανθεκτικό στην πίεση . 

 Ειδική πλαστική σύριγγα εντοπισμού του επισκληριδίου χώρου με απώλεια αντίστασης (Loss of 
Resistance), να είναι 10 ml .

38.ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 22G

 Set ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσης με βελόνη ραχιαίας Νο 22 G, χωρίς οδηγό. 

 Το set πρέπει να περιέχει όλα τα είδη προετοιμασίας της ραχιαίας αναισθησίας αποστειρωμένα, σε

εύχρηστο δισκάκι σταθερό. Αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες. 

α. Πλαστική σύριγγα 2-3ml 

 β. Πλαστική σύριγγα 5ml 

 γ. Βελόνες 21, 26 G και βελόνα λεπτών τοιχωμάτων μεταλλικής κεφαλής  μήκους 3.2

 δ. Βελόνα ραχιαίας αναισθησίας από υλικό υψηλής ποιότητας με μεγάλη ευχέρεια στην μετακίνηση

του στυλεού, μήκους 90mm και δακτυλολαβή πλαστική, υψηλής διαφάνειας, εύχρηστη. Το τέλος της

βελόνης να είναι τύπου Quincke ( με λοξότμηση).



39.ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 27G/18G
Σετ συνδυασμένης επισκληριδίου και ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσεως αποστειρωμένο. Να 
περιέχει:

 Βελόνα Tuohy 18G με πλαστικό στυλεό, αφαιρούμενα πτερύγια, να επιτρέπει την τεχνική της στα-
γόνας και να έχει διάφανη λαβή για την αναγνώριση του επισκληριδίου χώρου. Η βελόνα να είναι βαθ-
μονομημένη ανά 1cm.

 Διαφανή ακτινοσκιερό ατραυματικό επισκληρίδιο καθετήρα βαθμονομημένο.

 Συνδετικό καθετήρα και όχι κουμπωτό βιδωτό για ασφάλεια.

 Αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο με άκρο luer lock.

 Να είναι υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2mm, ανθεκτικό στην πίεση.

 Ειδική πλαστική σύριγγα εντοπισμού του επισκληριδίου χώρου με απώλεια αντίστασης (Loss of Re-
sistance), να είναι 10ml.

 Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος των βελόνων κουμπωτό για ασφαλή σύνδεση.

 Βελόνα ραχιαίας 27G ατραυματική, να επιτρέπει την τεχνική της σταγόνας και να έχει διάφανη λαβή 
για την αναγνώριση του ENY. 

40. ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ
 Να αποτελείται από έναν ειδικό ευθύ κυκλικό αναστoμωτήρα μεγέθους 33mm,

μη αποσπώμενης κεφαλής, μεγάλου αποθηκευτικού χώρου με κατάλληλη διαβάθμιση βάθους 
εφαρμογής, με κλιπ από τιτάνιο και δυνατότητα σύγκλισης κλιπ από 0,75 – 1.5mm, με μηχανισμό 
ελέγχου της πυροδότησης που να αποτελείται από έναν κυκλικό διαστολέα πρωκτού, ένα 
πρωκτοσκόπιο περίπαρσης και ένα σταθεροποιητή ράμματος μήκους 10cm.

41.ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ)

 Η συσκευασία των ταινιών να είναι αεροστεγώς κλεισμένη.
 Η αντίδραση να μην επηρεάζεται από το φως.
 Το εύρος του αιματοκρίτη για το οποίο οι ταινίες μέτρησης σακχάρου να      δίνουν αξιόπιστα 

αποτελέσματα να είναι 20% - 60%.    
 Να διαθέτει ISO 15197 / 2013
  Να μην χρειάζεται κωδικοποίηση
  Να μην αρχίζει μέτρηση αν η ταινία δεν πάρει την σωστή ποσότητα αίματος
 Ο μετρητής να ενεργοποιείται αυτόνομα με την αναρρόφηση της αναγκαίας ποσότητας 

αίματος.                                                            

 η κατακύρωση του είδους θα γίνει με συνοδό εξοπλισμό (μηχανάκια μέτρησης) ο οποίος θα 

χρειάζεται ελάχιστη δόση αίματος για την μέτρηση και να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.

42.ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ  ΝΟ ( 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)
Ενδοτραχειακοί σωλήνες, ακτινοσκίεροι μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι με cuff υψηλού όγκου, 
χαμηλής πίεσης, σιλικοναρισμένοι, διαφανείς.



43. ΣΥΣΚΕΥΗ (ΣΕΤ) ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (ΓΙΑ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ)

Συσκευή χορήγησης  διουρηθρικών –ουρολογικών διαλυμάτων διπλές: 
 Τύπου Υ, με δύο εισόδους και διακλάδωση με δύο διατρητικά ρύγχη από σκληρό ABS πλα-

στικό, με διακόπτη ροής σε κάθε αυλό, μαλακό διαφανή, μεγάλο σταγονομετρικό θάλαμο, 
ρυθμιστής ροής με τροχό, ευρύ σωλήνα (4.8 x 6.8mm) μήκους περίπου 170-175εκ., με δυνα-
τότητα παροχής υψηλών όγκων υγρών έως 1000ml/min.

  Το άκρο σύνδεσης να είναι κατάλληλο για κάθε τύπο σύνδεσης, με luer slip-ψαράκι- πρόσθε-
το κομμάτι σωλήνα σιλικόνης και αποσπώμενο male luer lock (polyluer).

 Να είναι αποστειρωμένες, LATEX FREE .

44. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (ΣΕΤ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Σετ δειγματοληψίας ενδομητρίου, μιας χρήσεως, να περιέχει μια σύριγγα 10 cc και μια pipelle biopsy μήκους 
24 +/- 1 εκ. Και διαμέτρου 3,0 +/- 0,2 χιλ., σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. (1 σετ = 1 τεμ)

45.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Συσκευή μετάγγισης αίματος απλή, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, από μη τοξική, απυρετογόνο, 
διαυγή υλη. Να φέρει αιχμηρό ρύγχος διάτρησης και διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με φίλτρο 
κατακράτησης των τυχόν πηγμάτων. Να φέρει σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, με ρυθμιστή ροής και 
ειδικό άκρο για την ασφαλή εφαρμογή και σύνδεση με το φλεβοκαθετήρα. Σε ατομική συσκευασία. Η
τιμή να δοθεί ανά τεμάχιο.

46.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 
 Να φέρουν διατρητικό ρύγχος από σκληρό πλαστικό για ευκολότερη διάτρηση των πωµάτων των πε-

ριεκτών. 
 Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή µαλακό σταγοvoθάλαµo από PVC, για τον οπτικό έλεγχο ροής 

του διαλύµατος
  Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC διαμέτρου 3 χ 4,1mm. µήκους 160 - 200 cm. Στις συ-

σκευές έγχυσης µεγαλοσταγόνων: οι είκοσι σταγόνες απεσταγµένου νερού=1gr. 
 Να συσκευάζονται ατοµικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό µικροβιοκρατές χαρτί στην µία 

πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου /πολυαµιδίου στην άλλη πλευρά, θερµοσυγκολληµένα 
µεταξύ τους.

  Oι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυμάτων (ορών) να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που 
διευκολύνει την οµαλότερη ροή του υγρού, µε ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης µμικροοργανι-
σμών από TEFLON. 

 Να έχουν πρόσθετο LAΤΕΧ για την προσθήκη ενέσιµων διαλυµάτων. 

 Οι συσκευές δύνανται να παρέχουν όγκο ροής, σύµφωνα µε τα διεθνή στάνταρτ τουλάχιστον 34,6 
m1/min πυκνού διαλύµατος γλυκόζης ,40%, σε πλήρη λειτουργία. Να είναι αποστειρωμένες ελεύθε-
ρες πυρετογόνων και µη - τοξικές .



  Να είναι µιας χρήσης, & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία. Το ειδικό χαρτi  να επιτρέπει την ελεύ-
θερη δίοδο Του ΕΤΟΧ κατά την αποστείρωση και έπειτα. την απομάκρυνση του ΕΤΌΧ κατά τον εξαε-
ρισµό (περιορίζοντας στο ελάχιστο τα υπολείµµατά του στη συσκευή). Επιπλέον. εμποδίζει την είσο-
δο στον ατοµικό περιέκτη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στειρότητα του πρoΙόvτoς σε όλη
την διάρκεια ζωής του.

  Να έχει ενσωματωμένο στο σταγονοθάλαµο φίλτρο διαλύµατος  διαμέτρου πόρων 15 µ, για πλήρη 
κατακράτηση σωματιδίων.

  Να φέρει κατάλληλο ρυθμιστή ροής µε τροχό, αμερικανικού  τύπου. 

 Να φέρει υποδοχή για σύνδεση LUER ~LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση. 

47. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟΓΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ

Να φέρουν σκληρό διατρητικό ρύγχος για ευκολότερη διάτρηση των πωμάτων των περιεκτών.

Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή μαλακό σταγονοθάλαμο από PVC MEDICAL GRADE , για

τον οπτικό έλεγχο ροής του διαλύματος .

Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC MEDICAL GRADE διαμέτρου κατά προτίμηση 3 x

4,1 mm και μήκους τουλάχιστον από 160 – 200 cm .

Στις συσκευές έγχυσης μικροσταγόνων : οι 60 σταγόνες αποσταγμένου νερού ≅ 1 gr .

Σε συσκευασία ατομική που να αποτελείται  από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί  MEDICAL GRADE

στην

μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου/πολυαμιδίου (ΡΕ/ΡΑ) στην άλλη πλευρά ,

θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (PEEL BACK ) .

Οι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυμάτων (ορρών) να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που

διευκολύνει την ομαλότερη ροή του υγρού, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης

μικροοργανισμών από TEFLON .

Να έχουν πρόσθετο ελαστικό LATEX ( FLASH BALL ) για την προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων .

Οι συσκευές να δύνανται να παρέχουν όγκο ροής, σύμφωνα με τα διεθνή standard τουλάχιστον

34,6 ml / min πυκνού διαλύματος γλυκόζης 40 % , σε πλήρη λειτουργία .

Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟΧ, ελεύθερες πυρετογόνων και μη – τοξικές .

Είναι μιας χρήσης & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.

Το ειδικό χαρτί της ατομικής συσκευασίας να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ΕΤΟΧ κατά την

αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ΕΤΟΧ κατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο

ελάχιστο  τα  υπολείμματά  του  στη  συσκευή).  Επιπλέον  να  εμποδίζει  την  είσοδο  στον  ατομικό

περιέκτη.

μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.

48.ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ Μ.Χ



 Οβάλ, µιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιµο χαρτί. το τελικό προϊόν 
να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα άνω 
των 2 λίτρων.

  Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών 
(πολτοποιητές).

  Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για  τουλάχιστον τέσσερις ώρες και άνω 
από την χρήση του. 

49. ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 
Στατώ για ουροσυλλέκτες, Πλαστικά στηρίγματα ουροσυλλεκτών από στιβαρό και σκληρό πλαστικό 
ιατρικού τύπου (PVC) με τέσσερις υποδοχές (δύο δεξιά και δύο αριστερά).Να μπορεί να 
σταθεροποιηθεί σε ανάλογη βάση στατώ.

50.ΣΤΙΚ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΜΕ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 03/2020usbmedilainylogim

1. Αίμα (Ερυθροκύτταρα) 
1. Πρωτεΐνες 
1.  Κετόνες 
1. Τιμή pH 
1. Ουροχολινογόνο 
1.  Χολερυθρίνη 
1. Νιτρώδη άλατα 
1. Γλυκόζη 
1. Ειδικό βάρος 
1. Λευκοκύτταρα 

 Τα αποτελέσματα να επιτυγχάνονται με την απευθείας σύγκριση των ταινιών και των 
χρωματισμών που είναι τυπωμένοι στην ετικέτα της συσκευασίας. 

 Δεν χρειάζονται υπολογισμοί ή όργανα εργαστηρίου. 
 Οι οδηγίες αναλύουν την κάθε αλλαγή χρώματος της ταινίας.

51.ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ  3-WAY STOP COCK, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ, LUER-LOCK ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ

ΠΩΜΑ ( ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ ). μινιμηχημικα

Να έχουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια

Χαμηλό όγκο γεμίσματος (νεκρός όγκος)

Ευθύ δύο δρόμων πέρασμα υγρών

Να προσφέρει τη δυνατότητα της αίσθησης όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό

μέσω ON/OFF θέσεων (δηλ. να έχει θέση stop ανά 45 μοίρες- οι οδοί να διαθέτουν κλείστρο

διαφορετικού χρώματος με σήμανση ανοικτού – κλειστού για λόγου ασφαλείας)

Υλικό που να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειoθεραπευτικών παραγόντων.

Να έχει αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο

Το υλικό κατασκευής να είναι από Πολυάνθρακα - Πολυεθυλένιο-Πολυπροπυλένιο Latex – free,



Αποστειρωμένα μιας χρήσης  σε ατομική συσκευασία.

CE Mark και να φέρουν καπάκια σύνδεσης

Να διατίθενται και με προέκταση διαφόρων μηκών 25 & 50 cm.

52.ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ  3-WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Στρόφιγγα 3-way με προέκταση 7cm και ξεχωριστή κάθετη βαλβίδα έγχυσης, τέταρτης οδός (όχι 
αναρρόφησης) και κλείδωμα άνα 45 μοίρες

53. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ) (7Χ6,5 &10Χ12)
 Να είναι αδιάβροχο αλλά πορώδες υλικό έτσι ώστε να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
 Υποαλλεργικό ώστε να μην ξεκολλά στην εφίδρωση.
 Να έχει ειδικό μικροπορώδες αλουμίνιο – γάζα στο σημείο παρακέντησης έτσι ώστε να μην 

δημιουργεί ερεθισμό.
 Να διαθέτει μεμβράνη  παράθυρο για έλεγχο πιθανής δυσανεξίας η ερεθισμού του αγγείου.
 Να εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση του σε τρεις κατευθύνσεις συγχρόνως (μια οριζόντια και 

δύο κάθετα )
 Να διαθέτει προστατευτικό γαζάκι (κάτω από τα πτερύγια) έτσι ώστε να μην δημιουργεί 

ερεθισμό και να βοηθάει τη ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα.
 Να αφαιρείται ανώδυνα και εύκολα.

54.ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ 2 BUTTON
 Στυλεός ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης, αποστειρωμένος με δύο button, κοπής -  

αιμόστασης, με μήκος καλωδίου 3,00μ. περίπου. Αξιόπιστος κατά τη διάρκεια ηλεκτροχειρουργι-
κών επεμβάσεων.

 Διαθέτει μαχαιρίδιο μήκους 70mm, με στρογγυλεμένο άκρο για καρδιοχειρουργική και αγγειοχει-
ρουργική χρήση.

55. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟMΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF  ΝΟ 2,5
 Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσεως ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, σιλικοναρισμένοι με στρογγυλε-

μένο άκρο. Να έχουν οδηγό τοποθέτησης και φακαρόλα συγκράτησης.

56. ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 3m M.X ΚΩΔ. 884101

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, 3 μέτρα.

57.ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  ΕΞΕΡΧ. ΑΕΡΙΩΝ (ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ)

Να είναι μιας χρήσης αποστειρωμένοι, 3 μέτρα.

58.ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6mm x 2mm ΑΠΟΣΤ/ΝΟΣ
Σωλήνες αναρρόφησης μιας χρήσεως από σιλικόνη (ατομικοί, αποστειρωμένοι).



59. STREP A RAPID TEST
Τεστ άμεσης ανίχνευσης στρεπτόκοκκου Group A  σε φαρυγγικό επίχρισμα με μέθοδο 
ανοσοχρωματογραφίας (strep test), ευαισθησία 95% και ειδικότητα 99%. Πλήρες κιτ να περιέχει 
στυλεούς λήψης φαρυγγικού επιχρίσματος με θετικό και αρνητικό μάρτυρα. Επίσης να υπάρχει 
ειδική θέση για το control σε κασέτα.

60. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SOFT SEAL CUFF NO (5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8.5, 9)

 Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC, ακτινοσκιερός (BLU LINE), με 
ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105O . για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. 

 Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC .να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,να 
φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική 
SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να 
ασφαλίζει( ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. 

 Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να ανα-
γράφεται το Νο του σωλήνα. 

 Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ ,για μακρά παραμονή.

62.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF (NO9,5, NO 8)
 Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί, με απο-

στρογγυλεμένο άκρο, να μη τσακίζουν εύκολα για στοματική και ρινική εφαρμογή. Να είναι latex 
free και  DEHP free.

63.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF NO6, NO6,5, ΝΟ 7, NO 7,5, NO 8 KAI  NO 
8,5  & ΝΟ9)
Ενδοτραχειακοί σωλήνες σπιράλ  με cuff χαμηλής πίεσης και εσωτερική επένδυση σιλικόνης, 
στοματική και ρινική χρήση, ακτινοσκίερος, αποστειρωμένος. Να έχει πυκνή σπείρα ενίσχυσης ώστε
να επιτρέπει στο σωλήνα να επανέρχεται στην αρχική του μορφή χωρίς να τσακίζει.

64.ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF (NO 2.5, NO3, NO 3.5 KAI NO4)
Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff, διαφανείς , ατραυματικοί  με αποστρογγυλεμένο άκρο. Να μη 
τσακίζουν εύκολα. Για στοματική και ρινική χρήση. Να είναι latex free και  DEHP free.

65. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑ Μ.Χ. 

Συνδετικά αναρρόφησης με πώμα πλαστικά αποστειρωμένα ανά τεμάχιο. Να είναι διαφανές, να έχει

σκάλες σύνδεσης. Να διαθέτει οπή κενού και καπάκι, μήκος 5cm περίπου. Latex Free - Dehp Free.



66. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ  
 Συσκευές συλλογής βρογχικών εκκρίσεων και βλεννών, τύπου “clerf”.
  Προϊόν αποστειρωμένο ανά τεμάχιο (Ε/Ο) ελεύθερο πυρετογόνων, μιας χρήσης, σε διπλή συσκευασία ασφα-

λείας, με φιαλίδιο χωρητικότητας 10 ml, με πλήρη διαγράμμιση ανά 0,5cc και αρίθμηση ανά 1cc, με βιδωτό 
καπάκι ασφαλείας με δύο υποδοχές και προεκτάσεις σύνδεσης, εφεδρικό, βιδωτό, δεύτερο καπάκι ασφαλεί-
ας. 

 Πλήρως κλειστό σύστημα, παρέχει δυνατότητα αναρρόφησης και συλλογής εκκρίσεων υπό άσηπτες συνθή-
κες και ασφάλεια στη μεταφορά του.

  Με δύο αυτοκόλλητες ετικέτες αναγνώρισης & αναγραφής στοιχείων ασθενούς. 
 Διαφανής συσκευή. 
 Να διατίθενται με ένα άκρο σύνδεσης θηλυκό-χωνευτό & το άλλο άκρο με συνδετικό ψαράκι αρσενικό με 

σκάλες σύνδεσης & βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης με τάπα.
  DEHP-free.

67. ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ (Small, Medium, Large)
Από αφρώδες υλικό, επενδυμένο βαμβακερό ύφασμα να κλείνει με ταινία τύπου VELCRO.

68. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΠΑΙΔΩΝ)
Δερματικές έλξεις αυτοκόλλητες για την αποκατάσταση καταγμάτων των κάτω και άνω άκρων, 
καθώς και μετεγχειρητικών αποκαταστάσεων. Η συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία ,κορδόνι, ελαστικός επίδεσμος και μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό
στο κάτω άκρος του οποίου υπάρχει πλαστικό στο οποίο αναρτάται στο κορδόνι.

69. ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ 
Συνδετικά τραχειοσωλήνων και τραχειοστομίας σχήματος Τ όλων των τύπων και γωνιώδη με 
υποδοχή για καπνογράφο μιας χρήσεως.

70. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ)

 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος βελόνης 70mm.

 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος βελόνης 150mm.

 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος σφαιριδίου διαμέτρου
3mm μήκους 60mm.

 .Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος σφαιριδίου δια-
μέτρου 5mm μήκους  60mm.

 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος σφαιριδίου διαμέτρου
5mm μήκους  130mm.

71.ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ( FAST CLIP ECG ELECTR (CHILD/ADULT CONNECTOR FOR 
ALL ECG)

Σετ clips για καρδιογράφο NIHON KOHDEN ECG 2350



Ηλεκτρόδια   άκρων   κατάλληλα   για   όλους   τους καρδιογράφους   που   διαθέτουν   ακροδέκτες   τύπου «μπανάνα»  και  η

επιφάνεια   που  έρχεται   επαφή  με   τον  ασθενή να είναι  μεταλλική.  Σετ  4 τεμαχίων (ένα για  κάθε  άκρο)  κατάλληλου

χρωματισμού (Μαύρο-Κίτρινο-Πράσινο-Κόκκινο).

72.ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G

 Set ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσης με βελόνη ραχιαίας Νο 22 G, χωρίς οδηγό. 

 Το set πρέπει να περιέχει όλα τα είδη προετοιμασίας της ραχιαίας αναισθησίας αποστειρωμένα, σε

εύχρηστο δισκάκι σταθερό. Αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες. 

α. Πλαστική σύριγγα 2-3ml 

 β. Πλαστική σύριγγα 5ml 

 γ. Βελόνες 21, 26 G και βελόνα λεπτών τοιχωμάτων μεταλλικής κεφαλής  μήκους 3.2

 δ. Βελόνα ραχιαίας αναισθησίας από υλικό υψηλής ποιότητας με μεγάλη ευχέρεια στην μετακίνηση

του στυλεού, μήκους 90mm και δακτυλολαβή πλαστική, υψηλής διαφάνειας, εύχρηστη. Το τέλος της

βελόνης να είναι τύπου Quincke ( με λοξότμηση).

73.ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  (Small, medium, large)
Να προσφέρουν πλήρη σταθεροποίηση του αυχένα, άριστη στήριξη στο ινιακό και γνάθο. Να 
αποτελούνται από δύο τεμάχια που κλείνουν με VELCRO.

74. ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να φέρουν ειδική ασπίδα ζελατίνης τριών στρωμάτων με επιρρήνιο έλασμα σε όλο το μήκος 
υποαλλεργικές με αναδιπλώσεις και κορδόνια.

75.ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης με δυνατότητα μέτρησης της φλεβικής πίεσης 180cm.

 Ολοκληρωμένο σύστημα σωλήνα μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης με σύστημα ενδοφλέβιας 
χορήγησης βαρύτητας

 Μανόμετρο
1. Βαθμονόμηση από +35 έως -15 cm Η2Ο
1. Καλή ευκρίνεια τιμών 
1. Δείκτης του μηδενός μετακινήσιμος και στις δύο πλευρές
1. Άθραυστο υλικό επαναχρησιμοποιούμενο  



76.ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM
 Να περιέχει σπόγγο αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου και ατραυματική 

αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο αναρρόφησης και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρω-
μένη. 

 Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.

77.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ZOLL

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΣΗΣ ΖΟLL CADENCEΤΜ Medi-Trace
 Ηλεκτρόδια απινιδισµού πολλαπλών λειτουργιών «Cadence TM Medi-Trace» να χρησιµοποιούνται 

µε ασφάλεια για την παρακολούθηση ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ΕCG), απινιδισµού, εξωτερικής βη-
µατοδότησης και συγχρονισµένου µετασχηµατισµού. 

 Τεχνολογίας βαθµιαίας κλίσης, ωοειδούς σχήµατος, από σύνθεση Αg/AgCl, σχεδιασµένα για να 
µειώνουν τον κίνδυνο ερεθισµού του δέρµατος λόγω της οµοιόµορφης κατανοµής του ηλεκτρικού 
ρεύµατος κατά την απινιδισµό.

 Ακτινοδιαπερατά 

 Ειδικά αγώγιµο υδροκολλοειδές που επιταχύνει την πρόσφυση και την ηλεκτρική επαφή 

 Eιδική αφρώδης επιφάνεια που ανθίσταται στα υγρά και εφαρµόζει εύκολα στο σώµα • Να µην απαι-
τεί συνδετικό προσαρµογής στο µηχάνηµα απινιδισµού • Συµβατά και µε διφασικούς, απινιδιστές • 
Πλήρης προϊοντική σειρά ενηλίκων και παίδων • Χρωµατική κωδικοποίηση και περιγραφή συνδετικού
για εύκολη αναγνωρισιµότητα • 2 έτη αποθηκευτικός χρόνος

78.ΣΕΤ ΠΡΟΚΑΡΔΙΩΝ ΒΕΝΤΟΥΖΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ (NIHON KODHEN)
Ηλεκτρόδια προκάρδια τριπολικά. 
Να εφαρμόζουν στα αντίστοιχα monitor. 

79. ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
 Φίλτρα αναπνευστήρα αντιμικροβιακά αντιϊκά και ύγρανσης με είσοδο για καπνογράφο. 
  Να έχουν βάρος μικρότερο των 40gr νεκρό χώρο μικρότερο των 70ml .
 Να έχουν χαμηλές αντιστάσεις να είναι αποστειρωμένα εύχρηστο σχήμα.
  Να έχουν απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη των 31mg/litro σε TD 500.
  Να έχουν μηχανική πτυχωμένη μεμβράνη και επιπλέον μεμβράνη θέρμανσης ύγρανσης. 



80.ΛΟΥΠΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΥΝ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ idem idem mm (20x10, 15x10, 20x20)

 Να είναι κατασκευασμένα από ηλεκτροαγώγιμο υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (να 
αναφερθεί το υλικό του κατασκευαστή)

 Να είναι συμβατά με στυλεούς διαθερμίες μιας χρήσης.

 Να προσφέρονται αποστειρωμένα με αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης στη συσκευασία.

 Να φέρουν σήμανση CE και όλα τα διεθνή στάνταρ.

 Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι με ISO.

 Για τα είδη που δεν υπάρχει λεπτομερής τεχνική προδιαγραφή,  η τεχνική προδιαγραφή
 θα απορρέει από την ονοματολογία του είδους.

                   

Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένες  χωρίς  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Θα  φέρουν  τον  τίτλο  της  εταιρείας  ή  του  ιδιώτη  και  θα  απευθύνονται  προς  την  υπηρεσία  που  διενεργεί  την

Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος.  Θα  φέρουν  σαν  τίτλο  την  προμήθεια  που  αφορά  και  τον  αριθμό  της  Πρόσκλησης

Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  φάκελο  σφραγισμένο  που  θα  περιέχει  υποφάκελλο

δικαιολογητικών  συμμετοχής,  υποφάκελλο  τεχνικής  προσφοράς  και  υποφάκελλο  οικονομικής

προσφορά  ς  . Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.

 1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει   :  
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου εί-
ναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμε-
να στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περί -
πτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών πε-
ριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανω-
νύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρ-
θρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με
την υποβολή της προσφοράς.



Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με
την υποβολή της προσφοράς.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με
την υποβολή της προσφοράς.

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή
(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει  εκδοθεί  έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητι-
κά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξα-
κολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροπο-
ποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέρ-
γειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγη-
θεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπρο-
σώπου.

 2. Ο υποφάκελος της     τεχνικής προσφοράς θα περιέχει  :     

Η  προσφορά  πρέπει  να  περιλαμβάνει  όλα  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα
αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των προσφερόμενων  ειδών,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
Πρόσκλησης .
      3.   Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει  :        
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο αύξοντας
αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η    16  /0  3  /2021, ημέρα     Τ  ρίτη    και ώρα 14:30 μμ  
στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας.



Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 17/03/2021 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11 π.μ.
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ. Φουντάνα Ελένη
τηλ:2645360307,  το  πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  από  το  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ008040318). 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                      

                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                             ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι.


