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ΑΘΗΝΑ 16.6.2016 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Στα πλαίσια του εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου 7634/10.6.2016 που αφορά σε ανακοίνωση 

διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων αυτοσυγκρατούμενων 

ουρητηρικών καθετήρων Pig tails (CPV:33141200-2), η εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ, υποβάλει τις κατωτέρω 

προτάσεις της, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ευρείας συμμετοχής των συμμετεχουσών εταιρειών 

και την επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού  προς όφελος κύρια του Δημόσιου συμφέροντος, εξασφαλίζοντας 

όμως πρωτίστως την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου σας. 

Για το είδος με Α/Α 1  «ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΑΠΟ 100% ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ» η αναγραφή της λέξης 

ΚΙΤΡΙΝΗ δεν προσδίδει κάποιο συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό και λειτουργικό πλεονέκτημα στο 

ζητούμενο προϊόν αλλά αποτελεί συγκεκριμένη απόχρωση που περιορίζει τη δυνατότητα προσφοράς 

προϊόντων «stents σιλικόνης» αντίστοιχων ποιοτικών-τεχνικών χαρακτηριστικών που δύναται όμως να 

έχουν διαφορετική  απόχρωση (λ.χ. ανοικτό κίτρινο, άσπρο, γαλάζιο  κ.λπ.).  Για λόγους επίτευξης 

ευρείας συμμετοχής παρακαλούμε όπως παραληφθεί η αναγραφή του όρου ΚΙΤΡΙΝΗ στο συγκεκριμένο 

είδος. 

Για το είδος με Α/Α 2 «ΣΕΤ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ 

ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ…» παρακαλούμε όπως διαγραφεί ο όρος «άκρα διπλής σκληρότητας και 

διαφορετικού χρώματος κυστικό άκρο …σε σχέση με το νεφρικό» δεδομένου ότι η διπλή σκληρότητα 

δεν προϋποθέτει απαραίτητα την ύπαρξη διαφορετικών χρωμάτων, καθότι υπάρχουν καθετήρες διπλής 
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σκληρότητας αλλά μιας ενιαίας απόχρωσης ή και καθετήρες διαφορετικής σκληρότητας άκρων και 

σώματος καθετήρα, ιδιαιτέρως κατάλληλα για περιστατικά με κακοήθη στενώματα, όγκους κ.α.  

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας την εφαρμογή υψηλής ποιοτικής στάθμης παρεχόμενων υπηρεσιών από την 

κλινική του Νοσοκομείου σας και την χρήση καινοτόμων προϊόντων «ουρητηρικών stents» προτείνει την 

αναγραφή και των κάτωθι προδιαγραφών: 

Σετ ενδοπρόθεσης διπλού pigtail ανοικτού άκρου κατασκευασμένη από αλιφατική πολυουρεθάνη, 

μακράς παραμονής έως 12 μήνες, με οπές στα άκρα και σε όλο το μήκος, με ακτινοσκιερή διαβάθμιση 

ανά 5 cm. Το σετ να περιλαμβάνει καθετήρα Pigtail σε διαμέτρους 4,7 – 8 CH και μήκη 22-30 cm, 

προωθητή και οδηγό σύρμα μήκους 150 cm περίπου. 

Να διαθέτει ειδική επικάλυψη με αποτελέσματα που να επιβεβαιώνονται με δημοσιευμένες έρευνες 

αναφορικά με: 

- συγκριτικό περιορισμό της επικάθησης βακτηριδίων στον καθετήρα, 

- μείωση των ενοχλήσεων από ερεθισμούς, και μολύνσεις/λοιμώξεις του ουροποιητικού, 

- τη διατήρηση ουδέτερου PH=7 για τη μείωση του σχηματισμού βιοϋμένα (biofilm) και της 

εναπόθεσης κρυστάλλων σε υποστρώματα (encrustations), 

-τον περιορισμό των εναποθέσεων και της επικάθησης λιθισιακών συγκριμμάτων, 

- τη διατήρηση επί μακρό χρονικό διάστημα ανοικτού του αυλού του καθετήρα, με περιορισμό της 

απόφραξής του για εξασφάλιση ομαλών συνθηκών παροχέτευσης.  

Η ειδική επικάλυψη διασφαλίζει την μακρά παραμονή του καθετήρα εντός του χρήστη αφού 

επιβραδύνει τους παράγοντες που οδηγούν σε φθορά του καθετήρα και «επικρούστωσή» του μέσα από  

επιστημονικές δημοσιευμένες μελέτες. 

Η εταιρεία μας συνεκτιμώντας τις υψηλής αξίας υπηρεσίες του Νοσοκομείου σας προτείνει τις ανωτέρω 

τροποποιήσεις-προσθήκες στις υπό διαβούλευση προδιαγραφές, αναμένοντας την αξιολόγησή τους από 

την αρμόδια επιτροπή στα πλαίσια της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την όσο το δυνατό 

ευρύτερη συμμετοχή εταιρειών και προσφορά προϊόντων  υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις, 

Με εκτίμηση, 

  

Για την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ 


