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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:  «Διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  προτύπων 
αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων pig tails  (CPV: 33141200-2)».

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 αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων pig tails  (CPV: 33141200-2).

1.  Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  μία  (1)  εβδομάδα  από  την  ημέρα  της 
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από την Παρασκευή 10.6.2016 έως 
και την Παρασκευή 17.6.2016. 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.Μετά την οριστικοποίηση τους, το Νοσοκομείο μας θα προκηρύξει πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων (pig tails).

Εσωτερική διανομή:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
-Τμήμα Προμηθειών                       

    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
                                                                                                    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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1. Ουρητηρικά stents από 100% κίτρινη σιλικόνη μαλακής σύστασης χωρίς υδρόφιλη 
επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα.
• Να είναι 12μηνης παραμονής η οποία να επικυρώνεται από το prospectus της 

κατασκευάστριας εταιρείας.
• Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά.
• Να προσφέρονται  σε σετ  με συνδεόμενο προωθητή (locking system) μήκους 

40cm και οδηγό σύρμα stiff 0.035 με κεκαμένο άκρο και υδρόφιλη επικάλυψη 
σε  όλο  το  μήκος  150cm.  Aνοικτού-Ανοικτού  άκρου.  Μεγέθη  6,7,8  Ch/Fr 
-24,26,28cm.  Το σετ  να προσφέρεται  με  κάθε  προϊόν  σε  ξεχωριστή  ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία.

Αριθμός τεμαχίων:

- 6Χ26     70 τεμάχια
- 6Χ28     50 τεμάχια
- 7Χ26     20 τεμάχια
- 7Χ28     70 τεμάχια

2.  Σετ  ουρητηρικής  ενδοπρόθεσης  ανοικτών άκρων  από πολυμερές  υλικό  μακράς 
παραμονής 9-12 μήνες με υδρόφιλη επικάλυψη.
• Να  διαθέτει  άκρα  διπλής  σκληρότητας  και  διαφορετικού  χρώματος  με  το 

κυστικό άκρο κατασκευασμένο από μαλακότερο υλικό σε σχέση με το νεφρικό.
• Να έχει πλαϊνές οπές καθόλο το μήκος του καθετήρα και διαβάθμιση ανά 5cm. 

Το σετ να διαθέτει ουρητηρικό καθετήρα 6fr, προωθητή και 0,38΄΄ ή 0,35΄΄ ΡΤFE 
οδηγό σύρμα.

• Να διατίθεται σε διαμέτρους 5-6-7-8- Fr και μήκη 10-30 cm.
           
Αριθμός τεμαχίων:

- 6Χ26     50 τεμάχια
- 6Χ28     50 τεμάχια
- 7Χ26     30 τεμάχια
- 7Χ28     40 τεμάχια

3. Σετ  ενδοπρόθεσης  τύπου διπλού  pig-tail ανοικτού  άκρου,  κατασκευασμένη  από 
πολυουρεθάνη  με  υδρόφιλη  επικάλυψη,  βιοσυμβατή,  ακτινοσκιερή,  μακράς 
διάρκειας παραμονής ως 12 μήνες, με οπές στα άκρα και σε όλο το μήκος.
• Να  διαθέτει  σύστημα  ευθείασης  του  άκρου  του  pig-tail για  την  εύκολη 

τοποθέτηση  του  οδηγού  σύρματος,  ακτινοσκιερή  διαβάθμιση  ανά  5  cm και 
ειδική επικάλυψη η οποία να κρατά σταθερά τα  επίπεδα  pΗ στην επιφάνεια 
του καθετήρα ώστε να ελαχιστοποιεί την προσκόλληση ουρικών αλάτων. Το σετ 
να  περιλαμβάνει  καθετήρα  pig-tail,  προωθητή  με  ακτινοσκιερό  άκρο  και 
υδρόφιλο οδηγό σύρμα από Nitinol μήκους 150 cm περίπου.

Διάμετροι stent 4,7-8 ch και μήκη 14cm-30cm.

A  ριθμός τεμαχίων:  

- 6Χ26     10 τεμάχια
- 6Χ28     10 τεμάχια
- 7Χ26     10 τεμάχια
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