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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
Α. ΦΥΣΙΓΓΕΣ  ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Μ.Τ.Ν. 
 
Είδος 1: Φύσιγγες 650 ή 750 gr  για μηχανήματα ΗOSPAL , NIKKISO  

Είδος 2: Φύσιγγες 650  gr  για μηχανήματα FRESENIUS  

 Είδος 3: Φύσιγγες 650   gr  με κιτρικό οξύ για σταθερό PH ( Να περιέχουν κιτρικό οξύ 

ως ρυθμιστή οξύτητας προς αποφυγή της προσωρινής αύξησης της τιμής του ph  που 

παρατηρείται κατά τα πρώτα 20-30 λεπτά της συνεδρίας , επιταχύνοντας την έναρξη της 

αιμοκάθαρσης , μειώνοντας το χρόνο της συνεδρίας .Ιδανική για ηλικιωμένους ασθενείς 

με καρδιακά προβλήματα ) .  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Οι φύσιγγες θα πρέπει να προσαρμόζονται σε όλα τα μηχανήματα που είναι  
εγκατεστημένα και λειτουργούν στη  ΜΤΝ του Νοσοκομεία χωρίς την ανάγκη 
μετατροπής ή άλλης παρέμβασης στη φύσιγγα ή στο μηχάνημα. 

2. Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο και κατά προτίμηση διάφανο υλικό η 
δε σκόνη διττανθρακικού να είναι χημικά καθαρή και σταθερή, στοιχεία που 
πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της φαρμακοποιίας. 

3. Να έχει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων στην είσοδο και την έξοδο του                        
φίλτρου. 
4. Η περιεχόμενη ποσότητα να επαρκεί τουλάχιστον για 4/ωρη συνεδρία σε συνήθεις 

συνθήκες αιμοκάθαρσης. 
5. Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 
6. Να υποβληθούν στοιχεία κατανάλωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα 

στοιχεία αυτά θα συνεκτιμηθούν. 
7. Να υποβληθούν πρωτότυπα prospectus στα οποία θα φαίνονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 
 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο προμηθευτής να προσκομίσει: 

1. Πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό από κοινοποιημένο 

οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Αποφ. ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 

(ΦΕΚ. 32β/16-1-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής    

διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή την Υπουργ. Αποφ. Ε3/833 

«Καθορισμός Συστήματος Ποιότητας των εταιριών Διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων»(ΦΕΚ. 1329/99 - ΦΕΚ. 729/00). Εφόσον το 

σχετικό πιστοποιητικό είναι σε ισχύ. 

2. Πιστοποιητικό CΕ σύμφωνα με την κοινή Υπουργ. Αποφ. ΔΥ7/οικ. 

2480/1994 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 

93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα» (ΦΕΚ 679/94) με τις τροποποιήσεις της όπως 

ισχύουν σήμερα. 

3. Πιστοποιητικό IS0 9001/2000. 

4. Πιστοποιητικό IS0 13485:2003. 

 

 

Β. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ  ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. 
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Είδος 4:Συμπυκνωμένα διαλύματα ηλεκτρολυτών για αιμοκάθαρση  

 Είδος 5:Συμπυκνωμένα διαλύματα ηλεκτρολυτών με ασκορβικό οξύ και βιταμίνη  

C για αιμοκάθαρση  . 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές για Συμπυκνωμένα διαλύματα ηλεκτρολυτών για αιμοκάθαρση. 

 

Συμπυκνωμένα διαλύματα αιμοκάθαρσης όλων των τύπων και διαφόρων συνθέσεων. Σε 

δοχεία των 5 λίτρων. Τα δοχεία και τα πώματα να είναι φυσικώς και χημικώς ανενεργά. Τα 

ως άνω διαλύματα αιμοκάθαρσης , να είναι κατάλληλα για μηχανήματα Fresenius, Nikkiso 

και Hospal. Να παρασκευάζονται σύμφωνα με τους κανόνες παρασκευής και ελέγχου  

(GMP) που ισχύουν στην Ελλάδα και έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (W.H.O).Τα διαλύματα αιμοκάθαρσης να είναι ελεύθερα 

ενδοτοξινών και να φέρουν τη σήμανση CE. Να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα όπου 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά και η σύνθεση του διαλύματος πριν και μετά την αραίωση 

καθώς και η ημερομηνία λήξης της χρήσης των. Η σύνθεση του τελικού διαλύματος , μετά 

την ανάμιξη με διάλυμα διττανθρακικού νατρίου και κεκαθαρμένου νερού, να κυμαίνεται στα 

όρια : 

K+:0~2,0 mEq/L 

CL-:109,5 mEq/L, 

Na+:134~145 mEq/L, 

Οξεικά (CH3COO-) :3,0 mEq/L, 

Ca++:1,0~3,5 mEq/L, 

Mg++:0,9~1,1 mEq/L, 

Γλυκόζη:0~1,0g/L, 

HCO3-:32~38 mEq/L (διττανθρακικά μετά την πρόσμειξη με την φύσιγγα). 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές για Συμπυκνωμένα διαλύματα ηλεκτρολυτών  με ασκορβικό οξύ και 

βιταμίνη C  για  αιμοκάθαρση. 

 
Συμπυκνωμένα διαλύματα αιμοκάθαρσης που να περιέχουν Ασκορβικό οξύ (Βιταμίνη - C  ) 

που περιορίζουν το οξειδωτικό στρες του ασθενή κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης ενώ 

παράλληλα προστατεύουν από την ΄΄χρόνια΄΄ φλεγμονή και να διατηρούν σταθερά τα επίπεδα 

της Βιταμίνης –C στον αιμοκαθαιρόμενο  . Σε δοχεία των 5 λίτρων. Τα δοχεία και τα πώματα 

να είναι φυσικώς και χημικώς ανενεργά. Τα ως άνω διαλύματα αιμοκάθαρσης , να είναι 

κατάλληλα για μηχανήματα Fresenius, Nikkiso και Hospal. Να παρασκευάζονται σύμφωνα 

με τους κανόνες παρασκευής και ελέγχου  (GMP) που ισχύουν στην Ελλάδα και έχουν 

θεσπιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (W.H.O).Τα 

διαλύματα αιμοκάθαρσης να είναι ελεύθερα ενδοτοξινών και να φέρουν τη σήμανση CE. Να 

φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα όπου αναγράφονται τα χαρακτηριστικά και η σύνθεση του 

διαλύματος πριν και μετά την αραίωση καθώς και η ημερομηνία λήξης της χρήσης των. Η 

σύνθεση του τελικού διαλύματος , μετά την ανάμιξη με διάλυμα διττανθρακικού νατρίου και 

κεκαθαρμένου νερού, να κυμαίνεται στα όρια : 

 

ΝΑΤΡΙΟ  130-145- mEq/l 130-145-mmol/l 

ΚΑΛΙΟ  0-3,0 mEq/l 0-3,0 mmol/l 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ  0-4,0 mEq/l 0-2,0mmol/l 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ  0-2,4 mEq/l 0-1,2 mmol/l 

ΟΞΙΚΑ  2,5 mEq/l 2,5mmol/l 

L-AΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ  57,14 mEq/l 0.32mmol/l 

ΔΙΑΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ  32-45 mEq/l 32-45mmol/l 

ΓΛΥΚΟΖΗ  0-2 mEq/l 0-200 mmol/l 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ : Αναλόγως της συγκέντρωσης των λοιπών ιόντων  
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Γ. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

 

Είδος 6. Για μηχανήματα FRESENIUS4008-B, 4008-S ,HOSPAL IINTEGRA   
Nα είναι σε συσκευασία  5 lt.  
Χημική σύσταση : CH3-COOH+H2O2→CH3-COOH+H2O 
Τα δραστικά του στοιχεία να είναι : 
CH3COOH→ Οξεικό  Οξύ  
Η2Ο2→ Υπεροξείδιο του Υδρογόνου  
CH3COOOH → Παρακετικό Οξύ    

 

Είδος 7. Για μηχανήματα  NIKKISO 

Διάλυμα καθαρισμού –αφαλάτωσης για μηχάνημα  NIKKISO 

Να είναι σε συσκευασία  10 lt.  

Περιεκτικότητας  50% σε κιτρικό Οξύ . 

 

Είδος 8. Φύσιγγες για απολύμανση  μηχανημάτων GAMBRO AK 20 

Να είναι σε συσκευασία  32γραμμαρίων και να περιέχει άνυδρη σκόνη κιτρικού οξέος . Η 

χρήση της φύσιγγας να είναι για θερμικά αποστείρωση του μηχανήματος  GAMBRO AK 200 

 

Είδος 9. Διαλύματα έκπλυσης και ηπανηρισμού   φίλτρων αιμοκάθαρσης . 

Διαλύματα έκπλυσης και ηπαρινισμού φίλτρων αιμοκάθαρσης σε σάκους του ενός και δύο 

λίτρων , αποστειρωμένα , μη πυρετογόνα , με σύνθεση : Sodium Cloride 0,9% +ηπαρίνη 

5000UI`/lt  

 
Δ.ΥΛΙΚΑ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ) 

 

Είδος 10. Διαλύματα αντικατάστασης  

Τα διαλύματα να διατίθενται σε σάκους 5 Lt από non-pvc υλικό, βιοσυμβατό για μηδενική 

απορρόφηση φαρμάκων, κατάλληλα για όλες τις θεραπείες του μηχανήματος συνεχούς 

νεφρικής υποστήριξης. 

Να περιέχουν Cl- (109mmol/L έως 111 mmol/L), Κ+ (0 mmol/L & 2 mmol/L), Na+ (140 

mmol/L), Mg++(0.50 mmol/L), Ca++(1.5 έως 1.75 mmol/L), HCO3- (32 έως 35 mmol/L), 

γλυκόζη (5.50 mmol/L έως 6 mmol/L). 

Η σύνθεσή των διαλυμάτων να είναι με ρυθμιστικό διάλυμα αμιγώς διττανθρακικά & μέρος 

δε αυτών να διαθέτουν και ως σταθεροποιητή το γαλακτικό οξύ. 

Να διαθέτουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 

 
 

Είδος 11. Διαλύματα για θεραπείες με αντιπηξία με τη χρήση κιτρικών  

Τα διαλύματα να είναι συμβατά με το μηχάνημα συνεχούς νεφρικής υποστήριξης σε σάκους 

5 Lt από non-pvc υλικό. 

Να περιέχουν Cl- (116 mmol/L έως 119 mmol/L), Κ+ (2 mmol/L & 4 mmol/L), Na+ (133 

mmol/L), Mg++(0.75 mmol/L), Ca++(0 mmol/L), HCO3- (20 mmol/L), γλυκόζη (5.55 

mmol/L). 

Διαλύματα σε σάκο των 1.5 Lt τα οποία να περιέχουν κιτρικό νάτριο σε αναλογία 4% . 

 

 

Είδος 12. Σετ φίλτρων για όλες τις θεραπείες συνεχούς νεφρικής αποκατάστασης  
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Τα φίλτρα να έχουν δραστική επιφάνεια από 0,2m2 έως και 1,8m2 να είναι αποστειρωμένα 

με ατμό και κατασκευασμένα από βιοσυμβατή μεμβράνη. Να διατίθενται και φίλτρα με high 

cut off membrane για την απομάκρυνση των ουσιών μέσου & μεγάλου μοριακού βάρους 

(κυτταροκίνες, ιντερλευκίνες μυοσφαιρίνες κλπ), να δύναται η εφαρμογή αντιπηξίας με 

κιτρικό ασβέστιο ή και ηπαρίνη.  

 
 

Είδος 13. Σετ φίλτρων ειδικών μεθόδων . 

 Το φίλτρο αφαίρεσης ουσιών μέσου μοριακού βάρους να έχει επιφάνεια 1,8m
2
, να είναι 

αποστειρωμένο με ατμό και κατασκευασμένο από βιοσυμβατή μεμβράνη και να προσδίδει 

υψηλούς βαθμούς κάθαρσης ουσιών που προκαλούν φλεγμονή και σηπτικούς παράγοντες 

(κυτταροκίνες, Κ-αλυσίδες, μυοσφαιρίνη κλπ).  

 

 

Είδος 14. Σετ φίλτρων για αντιπηξία με τη χρήση κιτρικών  

Το φίλτρο να έχει επιφάνεια 1,8m
2
 να είναι αποστειρωμένο με ατμό και κατασκευασμένο από 

βιοσυμβατή μεμβράνη. Το σετ να περιλαμβάνει το φίλτρο, κασέτα με προσυνδεδεμένες 

γραμμές & τις αντίστοιχες γραμμές για την αντλία των κιτρικών. 

 

 
 

Είδος 15. Σάκοι συλλογής υπερδιηθήματος  

Ο σάκος συλλογής υπερδιηθήματος να είναι περιεκτικότητας από 5 έως και 10lt. Να διαθέτει 

ειδική βαλβίδα ανακούφισης με σύστημα αντεπιστροφής και να έχει διάρκεια ζωής όση και 

μια 72ωρη συνεδρία ανά ασθενή. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΩΝ ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  Η 
ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ )    ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
 

1. H συσκευή να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη και σύγχρονης τεχνολογίας 

κατάλληλη για χρήσης σε ΜΕΘ και να πληροί όλες τις σύγχρονες τεχνικές 

προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. Τα τεχνικά και λοιπά 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω να τεκμηριώνονται με αντίστοιχα 

εγχειρίδια, εγκρίσεις και δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου όπως επίσης και με άλλα 

στοιχεία αξιολόγησης. 
 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V/50Hz και σε περίπτωση διακοπής του, 

λειτουργεί αυτόνομα για εύλογο χρονικό διάστημα (ενσωματωμένη μπαταρία). 

Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία έτσι ώστε να μη χάνει τα δεδομένα 

θεραπείας και να μην υπάρχει παύση της θεραπείας για 15 min. σε περίπτωση 

διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 

3. Η συσκευή να φέρεται σε τροχήλατη αντικραδασμική βάση, να είναι ευέλικτη και 

εύκολη στην μεταφορά της και να διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης τροχών. 
 

4. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης  7 διαφορετικών θεραπειών:  

α) συνεχή βραδεία υπερδιήθηση (SCUF) 

β) συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση (CVVH) 

γ) συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοκάθαρση (CVVHD) 

δ) συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση (CVVHDF) 

ε) Θεραπείες αιμοπροσρόφησης (HEMOPERFUSION) 

στ) Θεραπείες πλασμαφαίρεσης (MPS) 

ζ) αιμοκάθαρση με κιτρικά (χωρίς ηπαρίνη) CVVHD & CVVHDF post 
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η) Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων (HV CVVH) &  

θ)Παιδιατρικές θεραπείες (PAED CVVH, PAED CVVHD) 
 

5. Η λειτουργία της να βασίζεται σε μικροεπεξεργαστές (microprocessors) και η 

συσκευή να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της θεραπείας, ενώ να εκτελεί έλεγχο 

ζυγών σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της θεραπείας. 
 

6. Να δέχεται φίλτρα κατάλληλα για όλες τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, 

αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και φίλτρα αφαίρεσης ουσιών μέσου 

& μεγάλου μοριακού βάρους κατάλληλα και συμβατά με τα συνδετικά του 

συστήματα.  
 

7. Να δέχεται ένα σετ γραμμών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις 

μεθόδους με προσθήκες των κατάλληλων αναλωσίμων. 

 

8. Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακρίβειας αντλία χορήγησης 

αντιπηκτικού. Να έχει δυνατότητα αντιπηξίας με δύο τρόπους: 1) με χορήγηση 

ηπαρίνης, 2) με χρήση κιτρικών (ειδικά σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση).  

 

9. Να διαθέτει 6 αυτόματες περισταλτικές αντλίες και μεγάλης ακρίβειας. Συγκεκριμένα 

μία για το αίμα, μία για το υπερδιήθημα, μία για το διάλυμα και μία για το 

υποκατάστατο διάλυμα.  

 

10. Να δέχεται διαλύματα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, περισσοτέρων 

από ενός κατασκευαστών, καθώς και ειδικά διαλύματα για χρήση αντιπηκτικής 

αγωγής με κιτρικό ασβέστιο αλλά και διαλύματα ελέγχου της υποφωσφοταιμίας 

συμβατά με τα συνδετικά του συστήματος. 

 

11. Οι παράμετροι της θεραπείας με αγωγή κιτρικού ασβεστίου να ελέγχονται από το 

software μηχανήματος. 

 

12. Να διαθέτει δύο (2) ενσωματωμένα θερμαντικά συστήματα, για on-line θέρμανση του 

διαλύματος υποκατάστασης και του διαλύματος διαπίδυσης - διάχυσης. 

 

13. Να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αλλάζει τις παραμέτρους θεραπείας κατά 

την διάρκεια της συνεδρίας. 

 

14. Η συσκευή να είναι εύκολη στην τοποθέτηση (γραφική απεικόνιση – color code) των 

γραμμών και στο γέμισμα αυτών (αυτόματο primming) 

 

15. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης όλων των παραμέτρων τελευταίας συνεδρίας. 

 

16.  Να διαθέτει πλήκτρο πολυλειτουργιών για εύκολο χειρισμό και εκμάθηση. Οι 

ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής απεικονίζονται σε έγχρωμη 

οθόνη υψηλής ευκρίνειας και είναι ιδιαιτέρως ευανάγνωστο. 

 

17. Το software του μηχανήματος να είναι στα Ελληνικά. 

 

18. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την 

προστασία του ασθενή, είτε από βλάβη είτε από εσφαλμένο χειρισμό καθώς και 

σύστημα αυτοδιάγνωσης όλων των βλαβών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
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1 Φίσιγγες 650 ή 750 gr 

για μηχανήματα 

HOSPAL ,NIKKISO 

711253 30.12.8 1,27 Τεμ 1.400 1,16 1629,60 211,85 1841,45 

2 Φίσιγγες 650  gr για 

μηχανήματα 

FRESENIUS  

711254   Τεμ 2800 1,85 5180,00 673,40 5853,40 

3 Φίσιγγες 650  gr με 

κιτρικό οξύ 

85873   Τεμ 180 5,40 972,00 126,36 1098,36 

4 Συμπυκνωμένα 

διαλύματα 

ηλεκτρολυτών για 

αιμοκάθαρση  

711217,

711220,

7111219

,711218,

711222,

711221 

30.12.9 0,67 Lit 14000 

 

 

0,54 7560,00 453,00 8013,60 

5 Συμπυκνωμένα 

διαλύματα 

ηλεκτρολυτών με 

ασκορβικό οξύ και 

βιταμίνη  C για 

αιμοκάθαρση  

86190  0,64 Lit 2.100 0,64 1344,00 174,72 1518,72 

6 Διαλύματα για 

απολύμανση -

αφαλάτωση 

μηχανημάτων  

Fresenius S4008,4008-

S,Hospal Integra  

710411 30.12.5 4,86 Lit 270 4,86 1312,20 314,93 1627,13 

7 Διαλύματα για 

απολύμανση -

αφαλάτωση 

μηχανημάτων  Nikkiso 

710471 30.12.13  Lit 80 2,60 208,00 49,92 257,92 

8 Φύσιγγες για 

απολύμανση 

μηχανημάτων 

GAMBRO AK 20 

85839   Τεμ 250 2,00 500,00 65,00 565,00 

9 Διαλύματα έκπλυσης 

και ηπανηρινισμού 

φίλτρων  

81676   Lit 4500 1,40 6300,00 819,00 7119,00 

10 Διαλύματα 

αντικατάστασης  

   Lit 7000 2,10 14700,00 882,00 15582,00 

11 Διαλύματα για 

θεραπείες με αντιπηξία 

με τη χρήση  κιτρικών  

   Τεμ 760 11,00 8360,00 501,60 8861,60 

12 Σετ φίλτρων για όλες 

τις θεραπείες συνεχούς 

νεφρικής 

αποκατάστασης  

   Τεμ 80 160,00 12800,00 1664,00 14464,00 

13 Σετ φίλτρων ειδικών 

μεθόδων  

   Τεμ 6 220,00 1320,00 171,60 1491,60 

14 Σετ φίλτρων για 

αντιπηξία με τη χρήση  

κιτρικών  

   Τεμ 6 220,00 1320,00 171,60 1491,60 

15 Σακοι συλλογής 

υπερδιηθήματος  

   Τεμ 215 4,90 1053,50 136,96 1190,46 
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