
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ 
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Α) ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (  BARE     METAL     STENTS  )  
Να είναι κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου και να είναι προ-τοποθετημένες σε 
μπαλόνι.  Να είναι  διαθέσιμες σε εύρος διαμέτρων τουλάχιστον 2.5mm-4.0mm και 
μηκών τουλάχιστον 8mm-30mm. Να είναι συμβατές με μαγνητική τομογραφία (MRI) 
και να αναφέρεται η μέγιστη επιτρεπτή ένταση μαγνητικού πεδίου (Tesla).

B  1)  ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ  ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ  ΦΑΡΜΑΚΟ  (  DRUG   
ELUTING     STENTS  )  ΜΕ  ΕΚΛΥΟΜΕΝΗ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΟΥΣΙΑ   
PACLITAXEL
Να είναι  κατασκευασμένες  από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι,  πολυμερές, 
εκλυόμενη  φαρμακευτική  ουσία  paclitaxel και  να  είναι  προ-τοποθετημένες  σε 
μπαλόνι. Να είναι διαθέσιμες σε εύρος διαμέτρων τουλάχιστον 2.25mm–3.5mm και 
μηκών τουλάχιστον 8mm-30mm. Να είναι συμβατές με μαγνητική τομογραφία (MRI) 
και να αναφέρεται η μέγιστη επιτρεπτή ένταση μαγνητικού πεδίου (Tesla).

B  2)  ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ  ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ  ΦΑΡΜΑΚΟ  (  DRUG   
ELUTING     STENTS  )  ΜΕ ΕΚΛΥΟΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ –  OLIMUS  
Να  είναι  κατασκευασμένες  από  κράμα  χρωμίου,  πολυμερές,  εκλυόμενη 
φαρμακευτική ουσία –olimus και να είναι προ-τοποθετημένες σε μπαλόνι. Να είναι 
διαθέσιμες σε εύρος διαμέτρων τουλάχιστον 2.25mm–3.5mm και μηκών τουλάχιστον 
8mm-30mm. Να είναι συμβατές με μαγνητική τομογραφία (MRI) και να αναφέρεται η 
μέγιστη επιτρεπτή ένταση μαγνητικού πεδίου (Tesla).

Γ1)  ΜΠΑΛΟΝΙΑ  ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ  ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΗΜΙΔΙΑΤΑΤΑ (  SEMI  -  COMPLIANT  )  
Να  εξασφαλίζουν  χαμηλό  προφίλ  εισόδου.  Να  είναι  διαθέσιμες  σε  εύρος  διαμέτρων 
τουλάχιστον 1.5mm-3.50mm και μηκών τουλάχιστον 8mm-25mm. Να είναι διαθέσιμες 
σε σύστημα αλλαγής Over-The-Wire και Monorail.

Γ2)  ΜΠΑΛΟΝΙΑ  ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ  ΑΡΤΗΡΙΩΝ  ΜΗ 
ΔΙΑΤΑΤΑ (  NON  -  COMPLIANT  )  
Να  εξασφαλίζουν  χαμηλό  προφίλ  εισόδου.  Να  είναι  διαθέσιμες  σε  εύρος  διαμέτρων 
τουλάχιστον 2.0mm-4.50mm και μηκών τουλάχιστον 6mm-15mm.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
• Τα  προσφερόμενα  προϊόντα  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα  από  κοινοποιημένο 

οργανισμό που βρίσκεται  εγκαταστημένος  και λειτουργεί  νόμιμα στο έδαφος ενός 
από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του 
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE.



• Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά 
το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το 
εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001  ή  ISO  13485,  αντίγραφο  ισχύοντος  πιστοποιητικού  του  οποίου  και  θα 
επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

• Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.

• H οριακή ημερομηνία  ασφαλούς χρήσεως (ημερομηνία  λήξης) θα πρέπει  να είναι 
τουλάχιστον 18 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης στο νοσοκομείο.

• Στην  ετικέτα/συσκευασία  πρέπει  να  αναγράφονται  με  ευκρινή  και  ευανάγνωστο 
τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η 
διεύθυνση του κατασκευαστή (σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε 
χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν 
επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του), ii. η 
ένδειξη  «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»,  iii.  η  μέθοδος  αποστείρωσης,  iv.  ο  κωδικός  της 
παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT), v. η ένδειξη της 
οριακής  ημερομηνίας  ασφαλούς  χρήσεως,  εκφραζόμενη  σε  έτος  και  μήνα,  vi.  η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση, vii. τις ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης,  viii.  κάθε  προειδοποίηση  ή/και  ληπτέα  προφύλαξη.  Οι  ανωτέρω 
πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.


