
ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΚΩΔΙΚΟΣ   :Y 03007001   ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : fl    

BSS των 500 ml σε γυάλινο μπουκάλι, που να μπορεί να κρεμαστεί από οροστή-
λη, με ουδέτερο  Ph=7.4 και οσμωμοριακότητα,  όμοια των ενδοφθάλμιων
υγρών. Να περιέχει ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία και οργανικές ουσίες.

300

2) ΚΩΔΙΚΟΣ   : Y 03007002   ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.: fl
BSS ΤΩΝ 15 ml σε πλαστικό μπουκάλι με ουδέτερο ph=7.4 και oσμωμοριακότη-

τα όμοια των ενδοφθάλμιων υγρών. Να περιέχει ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία
και οργανικές ουσίες. 

600

3) ΚΩΔΙΚΟΣ   :Y 03007003   ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.:fl
Ιξωδοελαστικό  διάλυμα  υαλουρονικού  νατρίου  23  mg/ml,  μοριακό  βάρος

4.000.000  daltons,  υψηλό  ιξώδες  7.000.000  mpas,  οσμωτική  πίεση  330
mosm/kgr, δ.δ.:1,336,  ph=7.0 – 7.5. Συσκσευασία 0.6ml, κάνουλα έγχυσης
25G, απαλλαγμένο από latex, να διατηρείται σε συνθήκες ψύχους (2–8ο C). 

100

4) ΚΩΔΙΚΟΣ: Y 03007005    ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.: fl 
Διάλυμα  Hydroxypropyl Methylcelulose σε  αποστειρωμένη  σύριγγα τουλάχι-

στον 2cc, πυκνότητα 20 mg/ml

100

5) ΚΩΔΙΚΟΣ   :Y 03007006  ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.:fl
Iξωδοελαστικές  ουσίες  που  περιέχουν  Θειϊκή  Χονδροϊτίνη  και  Υαλουρονικό

Νάτριο: Να περιέχουν Θειϊκή Χονδροϊτίνη 4% και Μοριακού βάρους 22.500
Daltons και η συγκέντρωσή του υαλουρονικού νατρίου να είναι 3% και Μο-
ριακού βάρους πάνω από 500.000  Daltons.  Το  ph να είναι  7,25 ±0,25,  η
οσμωμοριακότητα  περίπου  310  mOsm/kg και  το  ιξώδες 40.000  mPas με
απόκλιση 20.000  mPas σε ρυθμό κατάτμησης ανά 2  sec-1  (σε θερμοκρασία
25C. Η ποσότητα κατά τεμάχιο να είναι 0,50ml.

100

6) ΚΩΔΙΚΟΣ   :Y 03007007   ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.:fl
Ιξωδοελαστικές ουσίες που να περιέχουν Υαλουρονικό Νάτριο από βακτηριακή

ζύμωση, περί το 1% το  ph να είναι προς ουδέτερο-όχι μικρότερο από 7.0,
(να έχει μοριακό βάρος άνω των 1,1 εκατ. Daltons, ιξώδες 50.000 με απόκλι-
ση 20.000 σε ρυθμό 1 sec-1  ) και η ποσότητα κατά τεμάχιο να είναι 0,85ml.

200

7)
ΚΩΔΙΚΟΣ   :Y 03007008   ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.:fl
Σετ στείρων ιξωδοελαστικών ουσιών αποτελούμενο από:
-Ιξωδοελαστικό υλικό Υαλουρονικού Νατρίου 1% σε συσκευασία 0,55ml
-Ιξωδοελαστικό υλικό Θειϊκής Χονδροϊτίνης 4% και Υαλουρονικού Νατρίου 3%

σε συσκευασία 0,50ml.

300


