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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                     Υίορ: 12-4-22 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ &                                                           Απιθ. Ππυη.: 22/12-4-22 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                        

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

           «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ                         

Πιεξνθνξίεο: Β. Παγνύδε                       

Σει.: 22713/50258, 22713/50106                                                           

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ  ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ» ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΖ 

CPV   33162100-4  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ όςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 48/13-12-21 (ΑΓΑ: ΩΣ94469073-ΩΜ5) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε έξεπλα  αγνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4782/21 αξ.50. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 48/13-12-21 απόθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ε πξνκήζεηα «ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ» γηα ηε 

θάιπςε ησλ  αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 4/17-3-22 απόθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία 

εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνκήζεηαο «ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 36/2022 αλάιεςε πίζησζεο. 

  

Πποηίθεηαι  λα πξνβεί ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ» 

,  κε ζθνπό  ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ θαη ηελ δεκηνπξγία παξαθαηαζήθεο.  

Γηα ην ζθνπό απηό απεπζύλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε 

ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  
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Α΄  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ                                                                                                     
 

Αναθέηοςζα Απσή Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηλορ 

ππομήθειαρ/ CPV 
ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ (CPV 33162100-4) 

Υπημαηοδόηηζη 

 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 36/2022 

 

Γ/νζη Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ) 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
e-mail: promithion@xioshosp.gr 

Καηαληκηική 

Ζμεπομηνία 

Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

10-05-22  εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 12:00 κ.κ 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 
Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) ηελ επόκελε εκέξα. 

Γημοζιόηηηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά από απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υπόνορ ιζσύορ 

πποζθοπών 

Δθαηόλ νγδόληα (180) κέξεο (άξζ.97 Ν.4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σεσνική και 

οικονομική 

πποζθοπά 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 

(Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αξιολόγηζη 

πποζθοπών  

 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδόρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο.  
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Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλόο αλάδνρνο» κεηά από ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  ειρ διπλούν, ηα οποία να 

έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζύκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ (αξ.124 

Ν.4782/21) από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί 

ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ (αξ.21 Ν.4782/21). 

 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξόλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξόκελσλ 

εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

δηαζέηνπλ ηα λόκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε       

μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ 

λόγυν αποκλειζμού. 

- Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ  δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ νη 

πξνζθνξέο ηνπο, κόλν ζηα είδε πνπ δεηνύληαη ζύκθσλα κε ην παξαθάησ παξάξηεκα ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ. 
 

 

                                                                                                                         Ζ Γιοικήηπια  

                                                                                                         ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

                                                                                                                    Δλένη  Κανηαπάκη 
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Β΄ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α ΔΗΓΟ 

1 RANEY CLIPS 

2 AΗΜΟΣΑΣΗΚΟ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΒΑΜΒΑΚΗ 

3 ΣΔΥΝΖΣΖ ΜΖΝΗΓΓΑ (ΠΛΑΣΗΚΖ ΔΠΑΝΟΡΘΧΖ ΜΖΝΗΓΓΑ) 

4 ΠΛΑΚΔ-ΒΗΓΔ ΚΡΑΝΗΟΠΛΑΣΗΚΖ 

5 ΣΡΗΠΛΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΔΝΓΟΚΡΑΝΗΟΤ ΠΗΔΖ, ΗΣΗΚΖ 

ΟΞΤΓΟΝΧΖ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

6 ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΚΟΛΛΑ ΜΖΝΗΓΓΑ 

7 ΟΣΗΚΟ ΜΟΥΔΤΜΑ 

8 ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΔΝΓΟΚΟΗΛΗΑΚΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΔΗ Δ.Ν.Τ. 

9 ΔΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΧΝ ΒΑΛΒΗΓΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ 

ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΟΤ 

10 ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΟ ΒΗΟΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ ΤΛΗΚΟ 

11 ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΟΦΤΗΚΖ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ Δ.Ν.Τ 

  

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

(ζύμθυνα με ηην απίθμηζη ηος παπαπάνυ πίνακα ηυν απαιηούμενυν ειδών) 

1. Πξνθνξησκέλε αληαιιαθηηθή θαζεηίλα ησλ 15 raney clips , γηα πηζηνινεηδή ιαβή πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ, λα δηαηίζεηαη ζε 3 ηύπνπο πίεζεο επζύ θαη  νδνλησηό. Ζ εηαιπεία να διαθέηει 2 

πιζηολοειδείρ λαβίδερ και 2 λαβίδερ αθαίπεζηρ ηυν clips. Διάρηζηε πνζόηεηα θύιαμεο 15 θαζεηίλεο. 

2. Αηκνζηαηηθό λεπξνρεηξνπξγηθό βακβάθη εγθεθάινπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιεο ηηο 

λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζπκπηεζκέλν ξαγηόλ. Να έρεη κεγάιε 

απνξξνθεηηθόηεηα (λα απνξξνθά 5 θνξέο ην βάξνο ηνπ ζε ιηγόηεξν από έλα δεπηεξόιεπην) θαη 

επθακςία, ππθλή ύθαλζε γηα πεξηζζόηεξε αληνρή, X-RAY αληρλεύζηκα θαη λα δηαζέηνπλ ξαθή κε 

θνξδόλη αλαγλώξηζε πνπ δελ απνζπάηαη εύθνια ζε παθέην ησλ 10 ,ζηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο: 

7mm x 7mm 

13mm x 13mm 

19mm x 19mm 

13mm x 25mm 

25mm x 25mm 

13mm x 38mm 

13mm x 52mm 

13mm x 76mm 

25mm x 76mm 

76mm x 76mm 

 

Διάρηζηε πνζόηεηα θύιαμεο 10 παθέηα από θάζε δηάζηαζε.  

Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ. 

 

3. - Μήηξα κνζρεύκαηνο ζθιεξάο κήληγγαο κε ζπλζεηηθή βηναπνξξνθήζηκε, κε αληηζπκθπηηθή δξάζε 

από ππεξθαζαξό θνιιαγόλν ηύπνπ 1 πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη πνιιαπιαζηαζκό ηλνβιαζηώλ γηα 
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πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο κήληγγαο . Δύπιαζηε αλζεθηηθή κε εληζρπκέλε δνκή (δηπιή ζηξώζε) πάρνο 

4mm γηα πιήξε ζπξξαθή, δηαζηάζεσλ : 

 

 5 x 5 cm  (2 ηεκάρηα)  

 

7,5 x 7,5 cm (2 ηεκάρηα)  

 

10 x 12,5 cm (1 ηεκάρην) 

 

    -Μόζρεπκα κήληγγαο λα πξνζνκνηάδεη κε ηελ αλζξώπηλε ζθιεξά κήληγγα, από θνιιαγόλν ρνίξεηαο 

δειαηίλεο θαη πνιπγαιαθηηθνύ νμένο, κε δηαηήξεζε δηαθάλεηαο κεηά ηελ εκθύηεπζε, νπδέηεξε σο πξνο 

άιια πιηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, κε απνπζία θνξάο ηνπνζέηεζεο, απηνθόιιεηε αιιά θαη 

ζπξξαθόκελε όπνπ απηό θαηαζηεί αλαγθαίν, κε πάρνο εώο 0,5 mm δηαζηάζεσλ : 

 

2,5 x 2,5 cm (2 ηεκάρηα)  

 

 6 x 8 cm (2 ηεκάρηα)  

 

15 x 15 cm (1 ηεκάρην) 

 

Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ. 

 

 

4.  Πξναπνζηεηξσκέλα ζεη θξαληνπιαζηηθήο κε πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό πεξηερνκέλνπ πιηθνύ θαη δύν 

ηύπνπο πιαθώλ (ηύπνο Ι: Μία -1- πιάθα ηύπνπ ξνδέηαο θαη έμη -6- βίδεο, ηύπνο ΙΙ: Σξείο επζείεο πιάθεο 

medium-long δύν νπώλ κε απρέλα θαη έμη -6- βίδεο)  . ε θάζε ζεη λα πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνύκελεο 

βίδεο (αξηζκόο αλάινγνο κε ηνλ αξηζκό ησλ νπώλ ησλ πιαθώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη). Οη βίδεο λα είλαη  

απηνθόπηνπζεο κε δηάκεηξν 1.5mm θαη ύςνο 4mm-5mm θαη ην ύςνο ησλ πιαθώλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 

0.6mm. Σν ζεη λα θέξεη απηνθόιιεηεο ηαηλίεο ζηελ θάησ πιεπξά ηεο ζπζθεπαζίαο γηα ηε ζηαζεξή 

ζηεξέσζε ηνπ ζην ηξαπέδη εξγαιεηνδνζίαο επηηξέπνληαο ηε ζηαζεξή θαη εύθνιε ζπγθξάηεζε ησλ 

βηδώλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε παξνρή ησλ ζρεηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ εκθύηεπζε ησλ πιηθώλ. Πέξαλ 

ησλ δύν πξναλαθεξνκέλσλ ηύπσλ ζεη πνπ απαηηνύληαη δεηείηαη λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

εμαηνκίθεπζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζεη όζνλ αθνξά ζηνλ ηύπν ησλ πιαθώλ θαη 

θαη΄ επέθηαζε ζηνλ αξηζκό ησλ βηδώλ ζε πεξηπηώζεηο ηαθηηθώλ επεκβάζεσλ ςπρξώλ πεξηζηαηηθώλ 

εθόζνλ ην απαηηνύλ νη αλάγθεο ηεο πξνζπέιαζεο πνπ ζα επηιεγεί. Eιάρηζηε πνζόηεηα θύιαμεο : 

 

Σύπνο Ι ( πιάθα ηύπνπ ξνδέηαο)   : 5  ηεκάρηα 

Σύπνο ΙΙ (επζείεο πιάθεο medium-long δύν νπώλ κε απρέλα ) :8  ηεκάρηα 

 

   Η εηαηξεία ππνρξενύηαη λα αθήζεη δύν θαηζαβίδηα ηνπνζέηεζεο ζην λνζνθνκείν. 

Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ. 

 

 

5.   Να κεηξά ειεθηξνληθά ζε έλαλ  θαζεηήξα (micro tip) ηαπηόρξνλα ηελ Δλδνθξάληα πίεζε, ηελ 

Θεξκνθξαζίαο θαη ηελ Ιζηηθή  Ομπγόλσζε ηνπ εγθεθάινπ. Να  είλαη κεδεληζκέλνη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ώζηε λα κελ ρξεηάδνληαη κεδεληζκό από ηνλ ρξήζηε(plug and play). Να έρνπλ ζύζηεκα 

νπηηθήο κέηξεζεο ώζηε λα κελ ππάξρεη θαηαλάισζε Ο2 από ηνλ θαζεηήξα 

Να δηαηεξνύληαη ην ειάρηζην γηα δύν ρξόληα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ  

ηνπο θαζεηήξεο λα ππάξρεη ζύζηεκα κέηξεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βάζνπο ηνπ θαζεηήξα. 
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Να έρεη ρξώκα ώζηε λα είλαη επδηάθξηηνο από ηνπο επηδέζκνπο ηνπ αζζελνύο. 

Να πξνζθεξζνύλ ηα εηδηθά ζπζηήκαηα ζηεξέσζεο ηνπ θαζεηήξα θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο θξέδεο. 

Να παξαρσξεζεί ην Monitor ζύλδεζεο ηνπ θαζεηήξα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηξηώλ παξακέηξσλ  

Nα θέξεη CE mark.Να δηαηίζεηαη θαη ρεηξνηξύπαλν ηνπνζέηεζεο  ηνπ θαζεηήξα. 

 

Πνζόηεηα θύιαμεο 2 ζεη. 

 

6. ηεγαλνπνηεηηθή πδξνγέιε πνιπαζπιηθήο γιπθόιεο γηα κήληγγα εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

5ml. Να κελ είλαη ζε κνξθή ζπξέη. Να δηαηίζεηαη θαη αθξνθύζην καθξύ.  

Πνζόηεηα θύιαμεο 3 ηεκάρηα. 

 

7. Οζηηθό κόζρεπκα ζε κνξθή Putty απνηεινύκελν από ίππεην  θινηό-ζπνγγώδεο νζηηθό κείγκα κε 

λαλνθξπζηάιινπο πδξνμπαπαηίηε ζε πνζνζηό 80% (κέγεζνο θόθθνπ 300κm) θαη 20% γέιε θνιιαγόλνπ 

όπνπ ε ζύζηαζε ηνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ πήμε ηνπ αηκαηνο επηδεηθλύνληαο νζηεναγώγηκε ζπκπεξηθνξά 

.Να δηαηίζεηαη ζε πξνθνξησκέλε ζύξηγγα ηνπ 1cc θαη λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. 

Πνζόηεηα θύιαμεο 2 ηεκάρηα. 

 

8. εη εμσηεξηθήο παξνρέηεπζεο Δ.Ν.Τ. Η παξνρέηεπζε λα κελ πεξηέρεη latex θαη PVC. Nα 

δηαζέηεη δηπιή θιίκαθα πίεζεο πςειήο νξαηόηεηαο ζε mmHg (-3 έσο 20) θαη cmH2O (-5 έσο 27). 

Να δηαζέηεη θύιηλδξν ρσξεηηθόηεηαο 100ml κε πδξόθνβν θίιηξν. Ο αζθόο ζπιινγήο λα έρεη 

ρσξεηηθόηεηα 700ml. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επζπγξάκκηζεο κε ζθόπεπηξν laser. Να κπνξεί λα 

ζπλδεζεί θαη κε θνηιηαθό θαζεηήξα θαη νζθπτθό θαζεηήξα Να πεξηέρεη θνηιηαθό θαζεηήξα γηα 

παξνρέηεπζε Δ.Ν.Τ. , κήθνπο 35cm θαη πάρνπο 1,5mm ή 1,9mm εκπνηηζκέλν κε 

αληηβηνηηθό Clindamycin & Rifampicin. 

    Πνζόηεηα θύιαμεο 4 ζεη. Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ. 

 

9. εη πξνγξακκαηηδόκελσλ βαιβίδσλ παξνρέηεπζεο πδξνθεθάινπ απνηεινύκελν από:  

   - Οδεγό  πεξηηνλατθνύ θαζεηήξα (Tunneler) εύθακπην κήθνπο 65cm 

   - εη θνηιηαθνύ θαζεηήξα κήθνπο 14 cm θαη πεξηηνλατθνύ θαζεηήξα κήθνπο 120 cm εκπνηηζκέλσλ     

      κε αληηβηνηηθό  Clindamycin & Rifampicin. 

   - Βαιβίδα πδξνθεθάινπ πξνγξακκαηηδόκελε καγλεηηθά. Να κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε 8 δηαθνξεηηθέο 

    πηέζεηο θαη κε επηινγή “θιεηζίκαηνο” ηεο βαιβίδαο, ειάρηζηεο πίεζεο 400mmH2O. Να είλαη MRI 

     αλζεθηηθή έσο ηα 3 Tesla. 
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    Πνζόηεηα θύιαμεο 2 ζεη. Ζ εηαιπία ςποσπεούηαι να παπέσει και ηο μησανιζμό εξυηεπικήρ 

    πύθμιζηρ ηηρ βαλβίδαρ. 

 

10. Mε πθαζκέλν πιηθό κε δηάηαμε πνιιώλ ζηνηβάδσλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ γξήγνξε αηκόζηαζε  

  ηξηρνεηδηθώλ ή κηθξώλ αγγείσλ ζε επεκβάζεηο εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο , από 

  νμεηδσκέλε αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε, λα πεξηέρεη βαθηεξηνθηόλα ζπζηαηηθά, λα θάλεη ειάρηζηε 

  αληίδξαζε κε ηνπο ηζηνύο, 100% απνξξνθήζηκν ζε δηαζηάζεηο : 

    

    5 x 5 cm    (4 ηεκάρηα) 

    5 x 10 cm  (4 ηεκάρηα) 

  10 x 10 cm  (4 ηεκάρηα) 

  Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ. 

 

11. Δμσηεξηθή νζθπτθή παξνρέηεπζε Δ.Ν.Τ. κε νζθπτθό θαζεηήξα αθηηλνζθηεξό κήθνπο πεξίπνπ 

      80 cm closed tip. Πνζόηεηα θύιαμεο 1 ηεκάρην. 
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