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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΕΥΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΛΑΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο 

πξνζθνξά, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ISO 13485, αληίγξαθν ηζρχνληνο πηζηνπνηεηηθνχ 

ηνπ νπνίνπ θαη ζα επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά.  

2.Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο 

απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ 

ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 

130648 –Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

93/42/ΔΟΚ  «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09) 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ 

Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα 

Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο, φζν θαη 

θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε 

δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ 

θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε , ψζηε ηα πξντφληα απηά λα θέξνπλ νπσζδήπνηε 

ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ( β ) ΚΤΑ ζήκαλζε CE  

3.Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16-

01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

4.Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ 

πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 

- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο 

πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, 

απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, 

εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα 

απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

5 ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ρψξα εθηφο Δ.Δ., 

δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ζε πνηα (εο) αγνξά (εο) θξάηνπο κέινπο 

θπθινθνξεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη, ε εηζαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηα 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. επηηξέπεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη πίλαθα πειαηψλ ή 

άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο, είηε απφ 

ηνλ ίδην είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

6.Η δηεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη θαη λα ειέγρεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ.  



 2 

7. ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην 

ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: i. ην φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε 

ρψξα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ε εηηθέηα ή ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. ii. ν 

θσδηθφο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ λα πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΙΓΑ» (ή LOT) iii. ε 

έλδεημε ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη αζθαινχο ρξήζεο, εθθξαδφκελε ζε έηνο θαη 

κήλα iv. ε έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλε ρξήζε. Οη αλσηέξσ 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ππφ κνξθή ζπκβφισλ.  

8. ηα επίζεκα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα “prospectus” ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ηα 

νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη επηδφζεηο ησλ 

θίιηξσλ ζε κεηξήζεηο IN VITRO ηεο θάζαξζεο νπξίαο, θξεαηηλίλεο, θσζθφξνπ θαη 

βηηακίλεο B12, κε αλαθεξφκελεο ζπγθεθξηκέλεο ξνέο αίκαηνο θαη δηαιχκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλε δηακεκβξαληθή πίεζε (TMP). Σα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θίιηξσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην είδνο, ηελ επηθάλεηα θαη ην πάρνο ηεο 

κεκβξάλεο, ζηνλ φγθν πιήξσζεο, ζηνλ ζπληειεζηή ππεξδηήζεζεο (Kuf).  

9.Κάζε Μνλάδα Νεθξνχ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν 

κε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο.  

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζε θίιηξα ηερλεηνχ λεθξνχ 

θαηάιιεια γηα θιαζηθή αηκνθάζαξζε θαη παξαιιαγέο ηεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο:  

• Αηκνθάζαξζε πςειήο ξνήο (High flux),  

• Αηκνθάζαξζε ρακειήο  ξνήο (Low flux) 

• Αηκνδηήζεζε (Hemodiafiltration),  

 

EΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ φηη θάζε θίιηξν ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ αξηεξηαθή θαη 

θιεβηθή γξακκή . 

 

2. Σα θίιηξα ηαμηλνκνχληαη ζε  πέληε   (5) θαηεγνξίεο Α1, Α2, Β1, Β2,  Γ, αλάινγα 

κε ηνλ ζπληειεζηή ππεξδηήζεζεο (Kuf), ην είδνο θαη ηελ επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο, 

σο εμήο :  

Ι.Καηηγοπία Α.1 ππάγνληαη ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf > 20 

ml/mmHg/h/1.0 m
2
 , ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο high-flux polysulfone, 

polyacrylonitrile, polyethersulfone θ.α.) θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο < 1,5 m
2
.  

ΙΙ.Καηηγοπία Α2 ππάγνληαη ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf > 20 

ml/mmHg/h/1.0 m
2
 , ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο high-flux polysulfone, 

polyacrylonitrile, polyethersulfone θ.α.) θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο ≥ 1,5 m
2
(1,5m

2
, 

1,6m
2
, 1,8m

2
, 19m

2
 & 2,1m

2
)   

III.Kαηηγοπία B1 ππάγνληαη ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf ≤ 20 

ml/mmHg/h/1.0 m
2 

, ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο low-flux polysulfone, PMMA, θ.α.) 

θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο < 1,5 m
2
(1,3m

2
)   

IV.Kαηηγοπία B2 ππάγνληαη ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf ≤ 20 

ml/mmHg/h/1.0 m
2
 , ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο low-flux polysulfone, PMMA, 

θ.α.) θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο ≥ 1,5 m
2
 (1,6m

2
)  

V.Kαηηγοπία Γ Eηδηθά θίιηξα γηα αζζελείο κε αηκνξξαγηθή δηάζεζε . 
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Μεκβξάλε θνίισλ ηλψλ θξάκαηνο Acrylonitrile and sodium methanyl sulfonate 

copolymer heparin grafted , ζπλζεηηθή , θαηάιιειε γηα αηκνθάζαξζε ρσξίο επαξίλε 

.Με επηθάλεηα απφ 1,0-2-2 m
2
. 

 
Για ηην επιλογή ηος ππορ σπήζη θίληπος μεηαξύ θίληπυν ίδιαρ μεμβπάνηρ και 

επιθανείαρ λαμβάνεηαι απαπαίηηηα ςπότη :  

I.O ζπληειεζηήο επηθάλεηαο κεηαθνξάο κάδαο (ΚνΑ) ηνπ θίιηξνπ (είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θίιηξνπ ) .ε θίιηξα ίδηνπ ηχπνπ πξνηηκψληαη απηά κε 

κεγαιχηεξν ΚνΑ 

ΙΙ.Ο ζπληειεζηήο δηαβαηφηεηαο (SC)  ηεο β2 κηθξνζθαηξίλεο (είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηελ 

απνκάθξπλζε κε ηελ αηκνθάζαξζε , πιελ ησλ κηθξνκνξηαθψλ νπζηψλ  φπσο π.ρ ε νπξία θαη 

ε θξεαηηλίλε ησλ θαη ησλ αλαγθαίσο λα απνκαθξπλζνχλ κέζσ κνξηαθνχ βάξνπο νπζηψλ θαη 

θπξίσο ηεο β2Μ, ε θίιηξα ίδηνπ ηχπνπ πξνηηκψληαη απηά κε ζπληειεζηή δηαβαηφηεηαο β2Μ 

πιεζηέζηεξα ζηελ ηηκή .  

 

Η ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ βαζίζηεθε ζηηο εμήο 

παξακέηξνπο :  

 

1) ηε γλψζε θαη ζηελ εκπεηξία απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο , ηα νπνία πνιχ αλαιπηηθά ζαο 

πεξηγξάςακε θαη θαηαζέζακε καδί κε ηηο πξνδηαγξαθέο  

2) ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο δηαθφξσλ 

ηχπσλ θίιηξσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ έλαο 

ηχπνο θίιηξνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα φινπο ηνπο αζζελείο κηαο κνλάδαο 

αηκνθάζαξζεο  

 

 

 

 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  

Α.Α  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΔΜΑΥΙΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΡΙΟ 

1 Kαηηγοπία Α2 : Φίιηξα κε ζπλζεηηθέο 

κεκβξάλεο :IN VITRO 

Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m2 θαη επηθάλεηα 

κεκβξάλεο >1,5m2 (1.5-2.3) . 

Mεκβξάλε πνιπζνπιθφλεο 

επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά κε γέιε ηχπνπ 

Rexbrane  

 

 

 

1400 

 

 

23,8 

 

 

33.320,00 

 

 

4331,60 

 

 

37651,60 

 

 

30.1.6.1 

2 Kαηηγοπία Α2 : Φίιηξα κε ζπλζεηηθέο 

κεκβξάλεο :IN VITRO 

Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m2 θαη επηθάλεηα 

κεκβξάλεο >1,5m2 (1.5-2.3) . 

Mεκβξάλε θξάκαηνο 

πνιπαηζεξνζνπιθφλεο  θαη 

πνιπαξπιαίλεο (polyester polymerealloy, 

PEPA ) .  

 

 

 

1400 

 

 

23,8 

 

 

33.320,00 

 

 

4331,60 

 

 

37651,60 

 

 

30.1.6.1 

3 Kαηηγοπία B2 : Φίιηξα κε ζπλζεηηθέο 

κεκβξάλεο :IN VITRO 

Kuf<20ml/mmHg/h/1.0m2 θαη επηθάλεηα 

κεκβξάλεο >1,5m2 (1.5-2.2) . 

Mεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθφλεο 
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ηχπνπ purema  

 
1400 18,9 26.460,00 3439,80 29899,80 30.1.3.1 

4 Kαηηγοπία B2 : Φίιηξα κε ζπλζεηηθέο 

κεκβξάλεο :IN VITRO 

Kuf<20ml/mmHg/h/1.0m2 θαη επηθάλεηα 

κεκβξάλεο >1,5m2 (1.5-2.2) . 

Mεκβξάλε πνιπζνπιθφλεο ηχπνπ 

Νephropore  

 

3800 18,9 71.820,00 9336,60 81156,60 30.1.3.1 

5 Kαηηγοπία Γ: Δηδηθά θίιηξα γηα 

αζζελείο κε αηκνξξαγηθή δηάζεζε 

.Μεκβξάλε θνίισλ ηλψλ θξάκαηνο 

Acrylonitrile and sodium methany 

sulfonate copolymer heparin grafted , 

ζπλζεηηθή , θαηάιιειε γηα αηκνθάζαξζε 

ρσξίο επαξίλε .Με επηθάλεηα απφ 1,0 -

2,2m2 

 

 

50 

 

 

100,00 

 

 

5000,00 

 

 

650,00 

 

 

5650,00 

 

 


