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Θέμα: ΑΔΑ:  ΩΜΕΣ4690Ω8-ΕΒΦ  -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Θέμα:  Πρόσκληση  υποβολής  τεχνικών 
προδιαγραφών  και  προτύπων  για  την  προμήθεια  αυτοσυγκρατούμενων 
ουρητηρικών  καθετήρων  (pig  tails)  ανοικτού  άκρου  αμφοτερόπλευρα  με  οδηγό 
σύρμα (CPV 33141200-2) προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.746,00€.

Κύριοι, 

Σε  συνέχεια  της  πρόσκλησης  υποβολής  τεχνικών  προδιαγραφών για  την  διενέργεια  πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «Αυτοσυγκρατούμενων Ουρητηρικών 
Καθετήρων (Pig Tails) Ανοικτού Άκρου Αμφοτερόπλευρα Με Οδηγό Σύρμα (CPV 33141200-2)», 
που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ΔΙΕΥΓΕΙΑ με αρ πρωτ 2200 από 16/02/2016, και σε εφαρμογή της  
υπ΄ αρίθμ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της Ε.Π.Υ. περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, 
σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας.

Ουρητηρικοί καθετήρες Pig Tail.
Σετ ενδοπρόθεσης τύπου διπλού Pigtail ανοικτού άκρου, κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη με 
υδρόφιλη επικάλυψη,  βιοσυμβατή,  ακτινοσκιερή,  μακράς διάρκειας παραμονής έως 12 μήνες,  με 
οπές στα άκρα και σε όλο της το μήκος. Να διαθέτει σύστημα ευθείασης του άκρου του pigtail για 
την  εύκολη  τοποθέτηση  του  οδηγού  σύρματος,  ακτινοσκιερή  διαβάθμιση  ανά  5cm  και  ειδική 
επικάλυψη η οποία να κρατά σταθερά τα επίπεδα του pH στην επιφάνεια του καθετήρα ώστε να 
ελαχιστοποιεί  την  προσκόλληση  ουρικών  αλάτων.  Το  σετ  να  περιλαμβάνει:  καθετήρα  Pigtail,  
προωθητή με ακτινοσκιερό άκρο και υδρόφιλο οδηγό σύρμα απο NITINOL μήκους 150cm περίπου. 
Διάμετροι stent 4,7Ch – 8Ch και μήκη 14cm – 30cm.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:
Η ειδική επικάλυψη η οποία κρατά σταθερά τα επίπεδα του pH στην επιφάνεια του καθετήρα  
ελαχιστοποιεί  την  προσκόλληση  ουρικών  αλάτων,  βοηθά  στην  καλύτερη  ροή/παροχέτευση  των  
ούρων και στην εύκολη αφαίρεση του καθετήρα .

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Πανωραία Κακαβελάκη
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