
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 3658 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  21-03-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

( Μάσκες Αεροζόλ Ενηλίκων και Venturi , Νάρθηκες προστασίας κάτω άκρων , 

Βιντεολαρυγγοσκόπια , Σετ κυκλώματος παροχής υψηλών ροών & optiflow , Μάσκα μη 

επεμβατικού αερισμού ενηλίκων , Σπόγγοι συστήματος αρνητικής πίεσης & Δοχεία συλλογής 

κλειστού τύπου  ) 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  28  / 03 / 22 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

                                                                                                           

 

 

 



                                                                                                       

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

                                                                                                                   



                                                                                                               

 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  
 

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

951 
992Ν46906Κ-

ΘΜΒ 

1.140,00 € πλέον 

ΦΠΑ ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  2.000 
ΤΜΗΜΑ : 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592350 

( κα Ζιώγα Αίγλη  , 
Γραφείο υλικού )  

3.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ ΜΑΣΚΕΣ VENTURI  5.000 

289 
6ΗΚ646906Κ-

Α9Ο 

3.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ 

ΑΚΡΩΝ  

20 

 

ΤΜΗΜΑ : 

ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ   

ΤΜΗΜΑ :  
ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ    
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210-4592869 
( κα Βρεττού 

Ευσταθία   
,Προϊσταμένη ΜΕΘ 

Αναπνευστικής ) 

584 
ΩΔΝ146906Κ-

ΕΟΦ  

4.500,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

 

 Σημείωση : Κατάθεση δείγματος   

30 
ΤΜΗΜΑ : 

COVID 19 ( 1 ) & 

( 5 ) & ( 6 )  

ΤΜΗΜΑ :  
 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 

(κος Νικηφόρος 
Γεώργιος , 

Προϊστάμενος 
Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας )  



Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

692 
6ΠΗ046906Κ-

ΣΓΥ 

300,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

OPTIFLOW + ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 

 ( SMALL )  

Optiflow + Ρινικά γυαλάκια ( small  ) για 

παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη 

ύγρανση ( AIRVO 2 ) 

10 

ΤΜΗΜΑ : 

COVID 19 ( 1 )  

 

ΤΜΗΜΑ :  
COVID ( 1 ) 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592469 

( κα Κορίλη Ευαγγελία 
, προϊσταμένη 

τμήματος  covid ( 1 ))  

600,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

OPTIFLOW + ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 

( ΜEDIUM ) 

Optiflow + Ρινικά γυαλάκια ( medium ) για 

παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη 

ύγρανση ( AIRVO 2 ) 

20 

600,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

OPTIFLOW + ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 

( LARGE )  

Optiflow + Ρινικά γυαλάκια ( large ) για 

παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη 

ύγρανση ( AIRVO 2 ) 

20 

4.500,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΤ 

ΘΑΛΑΜΟΥ  

Air Spiral Σετ κυκλώματος παροχής υψηλών 

ροών αερίου με βέλτιστη ύγρανση , ενηλίκων 

και κιτ θαλάμου ( AIRVO 2 ) 

 

50 

694 
ΨΠΨ546906Κ-

ΜΒ7 

3.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ C-PAP  
20 

ΤΜΗΜΑ : 

ΜΕΘ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  

 

ΤΜΗΜΑ :  
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210-4592663 
( κα Μελετιάδου 

Μαρία , προϊσταμένη 
ΜΕΘ Καρδιολογικής )   



ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄                                

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τα ανωτέρω να κατατεθούν δείγματα εφόσον ζητηθούν από τα τμήματα                                                                                                           

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

755 
ΩΤΖΝ46906Κ-

ΛΞΜ  

2.796,60 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ , ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ( ΜΕΓΕΘΟΣ : LARGE )  

30 

ΤΜΗΜΑ : 

Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ :  
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592490-493 

( κα Λαχανά Σωτηρία  
, προϊσταμένη Α΄ 

χειρουργικής )   

3.270,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

30 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός  ΕΟΦ 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                       

 



 

 

 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ 

        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  ( Α.Ε. 951  )   

ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

 Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο , καθαρό , μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό  

 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής , ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο 

ταινία αλουμινίου .  

 Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη , ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη 

προσώπων .  

 Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο . 

 Να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία , για την συγκράτηση της μάσκας στην 

κεφαλή . 

 Η μάσκα να συνδέεται με κυπελλίδιο νεφελοποίησης φαρμάκου το οποίο να παράγει 

πλούσια νεφέλη και να λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση ευρίσκεται ο ασθενής . 

 Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα από 5cc και πάνω .  

 Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 

1,80 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο .  

 Να είναι σε ατομική συσκευασία .  

 Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος , έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 

90º, να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου .  
 

ΜΑΣΚΕΣ VENTURI O2 ( 24% - 50 % )  

 Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο , καθαρό , μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό  

 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής , ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο 

ταινία αλουμινίου . 

 Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη , για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη 

προσώπων  

 Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο.  

 Να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της στην κεφαλή .  

 Η μάσκα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου περίπου 20-22 και μήκος 15-

17cm .  

 Να υπάρχει βαλβίδα VENTURI ρυθμιζόμενης παροχής οξυγόνου 24% - 28% - 31% -

35% - 40% και 50%  ή 60% και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 

τουλάχιστον 180cm και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο .  

 Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση .  

 Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία . 

 Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως  

90º, να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου . 



 

  ( Α.Ε. 289  )   

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ  

 
Νάρθηκες προστασίας κάτω άκρων για Πρόληψη ιποποδίας και κατακλίσεων , με ελαστικούς 

ιμάντες και σφήνες σταθεροποίησης . 

 

 
( ΑΕ 584 ) 
ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

 

Να είναι εφοδιασμένο με βιντεοκάμερα με ευρύ οπτικό πεδίο . 

Να εξασφαλίζεται απόσταση ασφαλείας του χρήστη από το ασθενή . 

Να έχει αυτονομία τουλάχιστον για 4 ώρες . 

Να φέρει αναπόσπαστη λάμα Macintosh Nο 4 . 

Να είναι εξολοκλήρου μιας χρήσης , αυτόνομο , αποστειρωμένο , χωρίς αποσπώμενα μέρη . 

Κατάθεση δείγματος . 

 

  ( Α.Ε. 692  )  

ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ  & ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ  

-Air Spiral Σετ κυκλώματος παροχής υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη ύγρανση , ενηλίκων και κιτ 

θαλάμου ( AIRVO 2 ) . 

- Optiflow + Ρινικά γυαλάκια  ( small – medium  - large ) για παροχή υψηλών ροών αερίου με    

   βέλτιστη ύγρανση ( AIRVO 2 ) . 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ  AIRVO  2  

- Οι προμηθευτές να είναι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι για τα συγκεκριμένα 

προϊόντα .  

- Τα προϊόντα να είναι γνήσια και απολύτως συμβατά για το συγκεκριμένο  μοντέλο .  

- Θα πρέπει κατά την προσφορά η μισή ποσότητα του υλικού να είναι ετοιμοπαράδοτη .  

 

  ( Α.Ε. 694 )     

ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ C-PAP  

Μάσκα μη επεμβατικού αερισμού ενηλίκων C – PAP στοματορινικής μιας χρήσης με 

βαλβίδα εκπνοής , κεφαλοδέτη και θύρα πρόσβασης  ρινογαστρικού σωλήνα .   

 

 

 

 



  ( Α.Ε. 755 )     

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 

ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΟΡΗΤΗ ( ΕΛΑΦΡΙΑ )  

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1. Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης : να περιέχει σπόγγο αποστειρωμένο με 

λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση , αποστειρωμένο 

σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να 

φέρει φίλτρο για αποφυγή δυσοσμίας και αυτοκόλλητη /ες μεμβράνη /ες 

αποστειρωμένη /ες διαφανή / εις για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του 

τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται 

στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου 

για τέλεια συμβατότητα .  

α) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης Large 26 x 15 x 3,3 cm . 

Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία . Η κάθε 

συσκευασία να περιέχει σήμανση που περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των 

κατασκευαστών , εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία – περιγραφή προϊόντος , κωδικό 

παρτίδας , ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ 

αρ. φύλλου αρ. 2198 2/10/2009 ( αρ. ΔΥ8δ / Γ.Π. οικ. 130648 ) . 

 

2. Δοχείο Συλλογής κλειστού τύπου που να περιέχει ένα ή δύο ζελοποιητές που μετατρέπουν το 

εξίδρωμα σε τζελ και έναν ζελοποιητή από άνθρακα για την εξουδετέρωση των οσμών. Να 

αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml και να φέρει 

φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία . Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού 

οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια 

προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων / επιδέσμων .  

α) Χωρητικότητας 1100 ml 

 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

( Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ) 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ :  

 
1. Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230 mmHg  

2. Δυνατότητα ελέγχου πίεσης στον πυθμένα  του τραύματος .  

3. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 μορφές λειτουργίας , συνεχόμενης , διαλείπουσας , 

εναλλασσόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης .  

4. Δυνατότητα ηχητικών και οπτικών συναγερμών με διαφορετική χρωματική ένδειξη  



5. Ελαφριά με βάρος έως 750γρ και φορητή για δυνατότητα μεταφοράς κατά τη χρήση από 

περιπατητικούς ασθενείς .  

6. Λειτουργικό αντλίας στα ελληνικά με εύκολη πλοήγηση .  

7. Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της αντλίας .  

8. Ανεξαρτησία λειτουργίας της αντλίας από 12 έως 24 ώρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία .  

9. Φίλτρο στην αντλία για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία .  

10. Συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και τοποθέτησης στο κρεβάτι . 

11. Να φέρει CE MARK.



 


