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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:  Ανακοίνωση  διενέργειας  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  και 
προτύπων για τα είδη «ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8fr/25 ΚΑΙ 10fr/25».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό»  ανακοινώνει  τη  διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  και 
προτύπων για τα είδη «ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8fr/25 ΚΑΙ 10fr/25» (CPV: 33124210-0).

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης 
τους  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  ήτοι  από  την  Παρασκευή  13.5.2016  έως  και  την 
Παρασκευή  20.5.2016.  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως 
αποτέλεσμα  της  διαβούλευσης,  θα  αναρτηθούν  οι  αναδιαμορφωμένες  προδιαγραφές  για 
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2.Οι  ενδιαφερόμενοι  αφού  λάβουν  γνώση  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  οι  οποίες  έχουν 
αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου,  μπορούν  να  αποστείλουν  εμπρόθεσμα  τις 
παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο 213-
2061638 (επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό σημείωμα).

3.Το  νοσοκομείο  δε  δεσμεύεται  να  υιοθετήσει  τις  προτάσεις  και  θα  αποφασίσει  για  την 
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η 
μέγιστη  δυνατή  συμμετοχή  προμηθευτών,  εξασφαλίζοντας  όμως  την  ποιότητα  των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.Με την οριστικοποίηση τους θα προκηρυχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την 
ανάδειξη χορηγητή «σετ νεφροστομίας 8fr/25 και 10fr/25».

Εσωτερική διανομή:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Από την εκτίμηση των υποβληθέντων προδιαγραφών από τις εταιρείες INEX, TELEFLEX και 
ZERONO, η επιτροπή αξιολόγησης κατέληξε στις ακόλουθες προδιαγραφές:

Το σετ του καθετήρα να περιλαμβάνει:

• Καθετήρα  6.5F ή 8.5F ή 10F
Ο Καθετήρας να διαθέτει:

Εσωτερικό άκρο με pigtail για μείωση του ερεθισμού των ιστών.
Σημάδια βάθους που βρίσκονται στο σώμα του καθετήρα για ακριβή και σωστή  
τοποθέτησή του.
Μεγάλες οπές για καλύτερη ροή της παροχέτευσης

 -8 οπές από 6.5F έως 10F και συνολική επιφάνεια παροχέτευσης μέχρι 0.048’’ (in.2)
    
Υδρόφιλη επικάλυψη για μαλακή εισαγωγή στον ασθενή.
Κωδικοποιημένο χρωματισμό ανάλογα με τα French του καθετήρα, σύμφωνα με τα  
διεθνή standard.
Εύκαμπτο υλικό πολυουρεθάνης για να εμποδίζει το τσάκισμα και να εξασφαλίζει την  
άριστη τοποθέτηση του καθετήρα.
Εργαλείο επανατοποθέτησης που επιτρέπει το ξεκλείδωμα και την επανατοποθέτηση του  
καθετήρα κάθε στιγμή. 
Ακτινοσκιερό με marker band από πλατίνα, ενσωματωμένο στον καθετήρα.
Κωνικό άκρο (tapered tip) για μαλακή εισαγωγή.

• Μεταλλική δύσκαμπτη κάνουλα.
• Πλαστική δύσκαμπτη κάνουλα.
• Trocar stylet.
• 0,018’’ (0,46mm) x 60cm οδηγό σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι με άκρο από πλατίνα.
• 0,038’’ (0,97mm) x 150cm διπλού άκρου, σκληρού τύπου, 3mm J οδηγό σύρμα.
• Echo – enhanced βελόνη εισαγωγής, 21G x 20cm με trocar stylet, που αμβλύνει την  

ορατότητα στον υπέρηχο.
• Σακούλα παροχέτευσης των 600ml με μια βαλβίδα που στρίβει και μια εσωτερική  

βαλβίδα anti -  reflux.
• 6fr (2.0mm) x 20mm εισαγωγέα με διαστολέα και δύσκαμπτη κάνουλα.
• 1 ζώνη
• Διαστολέας 8fr ή 10 fr
• 1 luer lock
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