ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ε.Κ.Α.Β. 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ν 34
05-04-2012

Ν41
17-04-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια
PADZ ενηλίκων μιας
χρήσεως ΚΩΔ 3716 Α για
τον απινιδωτή μόνιτορ
PHILIPS HEART START
MRX
Συσκευασία 1 τεμ/ζεύγος
Τεμάχια 40
Αυτοκόλλητο ηλεκτρόδια
λήψεως ΗΚΓ
Τεμάχια 1500

Ε.Κ.Α.Β.

Ημερομηνία: 18/05/2012
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
με Φ.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

24/05/2012

24/05/2012

Τηλέφωνο:
26510 54350
1600,00€ Fax: 2651054367
μαζι με το E-mail:
Φ.Π.Α.
ioannina@ekab.gr

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
300,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν43
17-04-2012

Γάζα απλή μη
αποστειρωμένη 10χ10 cm
Συσκευασία 100 τεμαχ.
Πακέτα 300

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1300,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 44
17-04-2012

Σκληρά αυχενικά κολάρα
ενηλίκων ρυθμιζόμενα
Τεμάχια 200

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2400,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 45
17-04-2012

Ν 46
17-04-2012

Λευκός χαρτοβάμβακας
Διαστάσεων 55χ42cm
Συσκευασία σε πακέτο
των 5kg
Πακέτα 70 των 5kg
Ρολό χαρτί εξεταστικού
κρεβατιού.
Πλάτος 60cm και μήκος
50m
Τεμάχια 300

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
750,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1500,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν47
17-04-2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
450,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

Ελαστικός επίδεσμος
πλάτους 8cm
Τεμάχια 150
Πλάτους 10cm
Τεμάχια 150

24/05/2012

ioannina@ekab.gr

Πλάτους 12cm
Τεμάχια 150
Ν48
17-04-2012

Μεταλλικό σπαστό φορείο
(scoop)
Τεμάχια 3

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1800,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 49
17-04-2012

Φορητή φιάλη Ο2 για
ασθενοφόρο όχημα 2 Lit.
Τεμάχια 4

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1500,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 50
08-05-2012

Ν 51
08-05-2012

Φλεβοκαθετήρας
ασφαλείας
G16 τεμάχια 100
G18 τεμάχια 300
G20 τεμάχια 600
G22 τεμάχια 400
G24 τεμάχια 200
Σεντόνι αλουμινίου
διαστάσεων 160χ120cm
Τεμάχια 400

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
880,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1100,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 52
8-05-2012

Αναγόμωση φιαλών Ο2
Ε.Κ.Α.Β. Τομέα Άρτας για
τον μήνα Ιούνιο 2012
Τεμάχια 25

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
250,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 53
08-05-2012

Αναγόμωση φιαλών Ο2
Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα
Ιωαννίνων για τον μήνα
Ιούνιο 2012
Τεμάχια 65

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
650,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 54
08-05-2012

Ν 55
08-05-2012

Αναγόμωση φιαλών Ο2
Ε.Κ.Α.Β. Τομέα
Θεσπρωτίας για τον μήνα
Ιούνιο 2012
Τεμάχια 18
Αναγόμωση φιαλών Ο2
Ε.Κ.Α.Β. Τομέα Πρέβεζας
για τον μήνα Ιούνιο 2012
Τεμάχια 18

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
180,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
201,03€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 56
08-05-2012

Αναγόμωση φιαλών Ο2
Ε.Κ.Α.Β. Τομέα Λευκάδας
για τον μήνα Ιούνιο 2012
Τεμάχια 12

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
134,02€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Ν 57
09-05-2012

Ν 58
09-05-2012

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια
Απινίδωσης ενηλίκων
μιας χρήσης για το
μόνιτορ LIFE GAIN
Συσκευασία 1τεμ/ζεύγος
Τεμάχια 14
Πλάτη φορείου Spencer
για ασθενοφόρο Fiat
Ducato
Τεμάχια 2

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
480,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

24/05/2012

ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1000,00€
μαζι με το Τηλέφωνο:
26510 54350
Φ.Π.Α.
Fax: 2651054367
E-mail:

ioannina@ekab.gr

Τεχνικές προδιαγραφές patch ενηλίκων & παίδων για ΗΚΓ
• Να διαθέτουν υπεραγώγιμο gel στην επιφάνεια επαφής με το σώμα του ασθενούς,
για να είναι εφικτή η χωρίς αντίσταση μεταφορά ηλεκτρικών πεδίων. Το
υπεραγώγιμο gel να είναι τέτοιας σύνθεσης που να μην προκαλεί αλλεργίες,
ερεθισμούς, και οποιαδήποτε άλλη δερματική πάθηση.
• Να διαθέτουν ισχυρή κολλώδη ουσία στην επιφάνεια επαφής προκειμένου να είναι
εφικτή η ισχυρή και σταθερή επαφή τους με το σώμα του ασθενούς .
• Να είναι εύκαμπτα και κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό (white foam) για να
ακολουθούν κατά την εφαρμογή τους, τις ιδιαιτερότητες του σώματος .
• Να μην είναι δυνατή η αποκόλλησή τους εξαιτίας της εφίδρωσης του ασθενούς.
• Να είναι κατασκευασμένα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 46001 .
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια
υλικού, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η
ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του
• Η κατασκευάστρια καθώς και προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά
ISO και το προϊόν να διαθέτει μεταξύ των άλλων πιστοποιητικών που συνοδεύουν και
πρέπει να κατατεθούν, και CE mark.
• Να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Τεχνικές προδιαγραφές συσκευής ακινητοποίησης αυχένος ( σκληρό
ρυθμιζόμενο αυχενικό κολάρο ενηλίκων )

• Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό
υλικό ( π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο ) και να διαθέτει ειδική επένδυση
από ατραυματικό και μαλακό υλικό
• Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα ( π.χ. για έλεγχο
τραχειοτομίας )
• Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I. και C.T.
• Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
• Να είναι μίας χρήσεως
• Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα παίδων με εύκολο
μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
• Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από
οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
• Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες
κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
• Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού,
προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες
• Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
• Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού,
στις αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα
καθορίζονται από την σύμβαση
Η Επιτροπή

Τεχνικές προδιαγραφές λευκού χαρτοβάμβακα

• Να αποτελείται από 100% λευκό χημικό πολτό, με απαλή υφή και να είναι
κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
• Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι ομοιόμορφα, χωρίς τοπικά αραιώματα και
σχισίματα.
• Να έχει βάρος 18 gr/m² (ανοχή ±5%)
• Να έχει αντοχή σε εφελκυσμό, βάσει του ISO 1924.
• Να έχει διαστάσεις ανά φύλλο περίπου 55 Χ 40 cm
• Να εμφανίζει απορροφητικότητα σύμφωνη με TAPPI-T432m-82
• Να έχει τέφρα κατά ISO 2144
• Το προς προμήθεια υλικό να είναι συσκευασμένο σε πακέτα των 5 kgr έκαστο,
προστατευμένα σε χαρτοκιβώτια, με τα φύλλα διπλωμένα μέσα σε απαραβίαστη
πλαστική συσκευασία.
• Τα υλικά συσκευασίας να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο και να παρέχουν
προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν κατά τη μεταφορά.
• Στη συσκευασία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το εργοστάσιο παραγωγής
(επωνυμία και τόπος), το είδος του περιεχομένου και η σύστασή του, οι διαστάσεις
των φύλλων και το καθαρό βάρος.
• H κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του
προϊόντος.
• Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες
του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την
σύμβαση
Η Επιτροπή

Τεχνικές προδιαγραφές χαρτιού εξεταστικού κρεβατιού

• Το χαρτί να είναι διαθέσιμο σε ρολό πλάτους 60 cm και μήκους 50 m, κατάλληλο για φορείο.
• Να αποτελείται από λευκό χαρτί με σύνθεση 50% χημικό και 50% βιομηχανικό πολτό, με
φίλμ (νάιλον), αδιάβροχη επένδυση στη μια όψη του.
• Να είναι διάτρητο ανα 40 cm.
• Να είναι συμβατό με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.
• Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
• H κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή
καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.
• Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του
Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση
Η Επιτροπή

Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικού επιδέσμου

• Να έχει σύνθεση 70% βαμβάκι – 30% συνθετικά νήματα
• Να είναι κατασκευασμένος με στήμονα: 130 κλωστές/10 cm, κρόκη 94
κλωστές/10cm και βάρος 65+/-3 gr/m²
• Οι παρυφές του επιδέσμου να είναι υφασμένες σε μορφή ούγιας και όχι κομμένες
• Να είναι ατομικά συσκευασμένος σε σελοφάν που να φέρει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και επισημάνσεις.
• Ο αριθμός των συνδετήρων να είναι:
Ένας (1) για επιδέσμους πλάτους 6-8 cm
Δύο (2) για επιδέσμους πλάτους 10-12cm.
• Να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί στους 135 ºC
• Να έχει καλή ελαστικότητα.
• Να είναι κατασκευασμένος από υποαλλεργικό υλικό.
• Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
• Μα είναι συμβατός με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
• Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
• H κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του
προϊόντος.
• Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες
του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την
σύμβαση
Η Επιτροπή

Τεχνικές προδιαγραφές μεταλλικού σπαστού φορείου (scoop)

• Να είναι ειδικό διαιρούμενο φορείο (scoop) για περισυλλογή πολυτραυματία
• Να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό υψηλής αντοχής και να έχει το μικρότερο δυνατό
βάρος (όχι πάνω από 11kg).
• Η επιφάνειά του να είναι κατάλληλης υφής προκειμένου να εξασφαλίζεται η απόλυτη στήριξη του
μεταφερόμενου ασθενούς και να καθίσταται δυνατός ο εύκολος καθαρισμός και η απολύμανση του με
οποιοδήποτε τρόπο
• Να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης-απασφάλισης) για την
ακινητοποίηση του ασθενούς
• Να έχει διαστάσεις:
Μήκος: το χρησιμοποιούμενο μήκος να είναι κατ¨ελάχιστον 1.650mm και να εκτείνεται
τουλάχιστον μέχρι τα 2.010mm
Πλάτος: τουλάχιστον 400mm
Πάχος (όταν το φορείο είναι αναδιπλωμένο): μέγιστο 90mm
• Μεταφερόμενο βάρος τουλάχιστον 150kg
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
• H κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή καθώς και
τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.
• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
Η Επιτροπή

Τεχνικές προδιαγραφές φορητής φιάλης Ο² για ασθενοφόρο όχημα

• Η φιάλη να είναι καινούρια και αμεταχείριστη, κατασκευασμένη από
χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα (34Cr Mo 4), και βαμμένη λευκή.
• Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ΕΝ 1964-1 η 84/525/EEC
• Να έχει χωρητικότητα σε νερό 2 lit.
• Να έχει πίεση λειτουργίας 200 bar και πίεση δοκιμής 300 bar
• Να έχει πάτο τύπου concave.
• Να έχει ελάχιστο πάχος τοιχώματος 2,5 cm.
• Να φέρει χαραγμένες στο λαιμό της, τις ακόλουθες ενδείξεις Serial No., είδος αερίου
(οξυγόνο), πίεση λειτουργείας σε bar, πιεση δοκιμής σε bar, χωρητικότητα σε lit, σήμα
κατασκευαστή, μήνα & έτος κατασκευής, βάρος κενής φιάλης σε Kg χωρίς κλείστρο και
καπάκι, σφραγίδα του κοινοποιημένου οργανισμού ελέγχου και το τεχνικό πρότυπο
κατασκευής (ΕΝ 1964-1)
• Να κατατεθεί δήλωση του οίκου κατασκευής για τη συμμόρφωση της φιάλης, με την
οδηγία 1999/36/EC περί φορητού εξοπλισμού υπό πίεση.
Επιπλέον η φιάλη θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένο κλείστρο-ροόμετρο το οποίο:
• Να διαθέτει στόμιο πλήρωσης όμοιο με αυτό που διαθέτουν οι φιάλες των 5 & 10 lit
του ΕΚΑΒ (θυλικό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814 mm) με τάπα
στεγανοποίησης.
• Να έχει ρυθμιστή ροής με δυνατότητα χορήγησης οξυγόνου από 1 μέχρι 15lit/min
• Να διαθέτει ασφαλιστικό πίεσης.
• Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα το οποίο να προστατεύει το κλείστρο-ροόμετρο
από φθορές λόγω πτώσης της φιάλης. Το κάλυμμα να φέρει χειρολαβή για την
διευκόλυνση της μεταφοράς της φιάλης.
• Να φέρει μανόμετρο 0-315 bar για την ένδειξη του περιεχομένου της φιάλης
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark το οποίο να αναγράφεται πάνω στο σώμα του
κλείστρου
• Να διαθέτει μεταλλικό ακροφύσιο 6 mm περίπου, για τη σύνδεση μάσκας οξυγόνου
• Να διαθέτει κεντρική βαλβίδα ON – OFF
• Να βεβαιωθεί η δυνατότητα υποστήριξης με service και ανταλλακτικά για δέκα (10)
χρόνια
• H κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του
προϊόντος.
• Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
• Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες
του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την
σύμβαση
Η Επιτροπή

Τεχνικές προδιαγραφές φλεβοκαθετήρα ασφαλείας
• Να είναι κατασκευασμένος από ιστοσυμβατό υλικό και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος
• Να διατίθεται σε μεγέθη 14,16,17,18,20,22 και 24 G
• Ο χειρισμός του να είναι ο ίδιος με αυτόν ενός απλού φλεβοκαθετήρα με βαλβίδα, προκειμένου να μην απαιτείται
επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών για τον επιτυχή χειρισμό του
• Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης
• Να διαθέτει βιδωτό συνδετικό τύπο Luer Lock για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων
• Να είναι ακτινοσκιερός και να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.
• Ο οδηγός στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς
να χρειάζεται παραπάνω της μίας προσπάθειας.Αυτό είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίησης του κόστους και της
ταλαιπωρίας του ασθενούς από την τρώση των αγγείων
• Να διαθέτει λεπτά τοιχώματα με δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξομοιώνεται η ροή και να μην
δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός η θρομβοφλεβίτιδα.
• Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή
φλεβοκέντηση
• Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας, ο οποίος κατά την απόσυρση της βελόνας από τον φλεβοκαθετήρα μετά
την φλεβοκέντηση, ασφαλίζει αποτελεσματικά το αιχμηρό άκρο της, προς αποφυγή τραυματισμών.
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
• Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και
τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
• Να προσκομιστεί με την προσφορά δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές
συνθήκες.
• Να έχει διάρκεια ζωης τουλάχιστον δύο (2) έτη
• Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β., σε ποσότητες και
χρόνους που θα καθορίζονται από την υπηρεσία μας

Η επιτροπή

Τεχνικές προδιαγραφές σεντονιού αλουμινίου

• Να είναι κατασκευασμένο από ειδικό πολυεστέρα με επίστρωση κράματος αλουμινίου υψηλής
τεχνολογικής επεξεργασίας, μονωτικής ικανότητας και ανάκτησης της θερμότητας του ασθενούς
μέχρι 85%
• Να παρέχει μόνωση κατά του ψύχους, της υγρασίας και της θερμότητας
• Να φέρει επιμεταλλωμένες επιφάνειες σε χρώμα ασημί η χρυσαφί
• Να είναι διαστάσεων 160Χ210 cm.
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
• H κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή καθώς
και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.
• Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού
• Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
• Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β
Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση
Η Επιτροπή

Τεχνικές προδιαγραφές απλής μη αποστειρωμένης γάζας

• Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι
• Να προσφερθεί σε διαστάσεις 10χ10
• Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm² ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/m²
,και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να είναι 4-5 sec)
• Να μην είναι αλκαλική και όξινη
• Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες
• Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε
αιθέρια ουσίες το 0,5%
• Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%
• Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει
κίνδυνος να μείνουν ινίδια η ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς
• Η συσκευασία να είναι των εκατό (100) τεμαχίων ανά πακέτο
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
• H κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες
κατά ISO
• Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και
ασφαλείας του προϊόντος.
• Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις
αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα
καθορίζονται από την σύμβαση
Η Επιτροπή

