
 Η επιλογή και καηακύπυζη ζε ππομηθεςηή θα γίνει ζςνολικά για όλα ηα είδη ηηρ 

ομάδαρ Α, ''Ενιαίο ζςζηημα αιμολητίαρ ςπό κενό'' λόγυ ηος όηι ππέπει να 

αποηελούν ομοιογενέρ λειηοςπγικό ζύζηημα. Τα είδη αςηά αποηελούν ομάδα ώζηε 

να ςπάπσει πλήπηρ ζςμβαηόηηηα βελόναρ - πεηαλούδαρ αιμολητίαρ και 

ζυληναπίυν αιμολητίαρ κενού (πιζηοποιημένη αναλογία αίμαηορ - πποζθέηος, 

ζυζηή πλήπυζη ζυληναπίυν, ελασιζηοποιηζη λανθαζμένυν δειγμάηυν).  Για ηο 

λόγο αςηό δεν θα γίνοςν αποδεκηέρ οι μεμονυμένερ πποζθοπέρ ηυν εηαιπειών, 

παπά μόνο οι πποζθοπέρ πος αθοπούν ηο ζύνολο ηυν ςλικών.
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ

Ενιαίο ζςζηημα αιμολητίαρ ςπό κενό, αποηελοςμενο από :

Α1 80195

Βελόνερ αιμολητίαρ, διαηπηζευρ ζυληναπίυν κενος , 21, 22 G 1'1/4 με 

ενζυμαηυμενο μη αποζπώμενο πποζηαηεςηικό κάλςμμα για αζθαλή απόππιτη, 

αποζηειπυμένη , ζςμβαηή με ηο κλειζηό ζύζηημα αιμολητιυν. Να ζςνοδεύονηαι 

από ηοςρ ανηίζηοισοςρ μη ενζυμαηυμένοςρ ςποδοσείρ ζυληναπίυν μιαρ σπήζηρ

2000 4.6.22 0,375 750 180 930

Α2 60346

Πεηαλούδερ αζθαλείαρ αιμολητίαρ αποζηειπυμενη – διαηπηζευρ ζυληναπίυν 

κενού αέπορ 21G 23G και 25 G X ¾ με ενζυμαηυμένη βελόνα διαηπηζευρ ηυν 

ζυληναπίυν κενού , με ενζυμαηυμένο ειδικό μησανιζμό αζθαλούρ εγκόλπυζηρ 

βελόναρ αιμολητίαρ με ηο ενα σέπι, έυρ 20cm. Να μποπούν να παπαμείνοςν ζηη 

θλεβα ευρ 2 ώπερ για μικπήρ διαπκείαρ εγσςζειρ. Να ζςνοδεύονηαι από ηοςρ 

ανηίζηοισοςρ μη ενζυμαηυμένοςρ ςποδοσείρ ζυληναπίυν μιαρ σπήζηρ

15000 23.1.93 0,440 6600 1584 8184

Α3
Υποδοσείρ ζυληναπίυν για άμεζη ζύνδεζη με θλεβοκαθεηήπα με ενζυμαηυμένη 

βελόνα μίαρ σπήζευρ, με εςθύ αςλό και βιδυηό ακπο.
4.000            2.1.89 0,89 3560 854,4 4414,4

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΤΛΙΚΑ

ΕΙΔΟ Α



Α4

Πεηαλούδερ αιμολητίαρ- διαηπήζευρ ζυληναπίυν κενού, με μησανιζμό αςηόμαηηρ 

αναππόθηζηρ ηηρ βελόναρ μέζα από ηην θλέβα και ηαςηόσπονη αζθάλιζή ηηρ. 

Μίαρ σπήζηρ, αποζηειπυμένη, ζυληνίζκορ κονηόρ (ευρ 200 mm) με  καηάλληλο 

πλαζηικό κοσλία (Luer) για ηην ζηεπέυζη ηοςρ ζηον ςποδοσέα ηυν ζυληναπίυν 

κενού.

Ο μησανιζμόρ να ενεπγοποιείηαι με ηο ένα σέπι, με ηπόπο πποθανή, γπήγοπο και 

αποδοηικό.

Να θέποςν βελόνη πενηαπλήρ λοξοηόμηζηρ, με εξαιπεηικά λεπηά ηοισώμαηα και με 

μεγάλο εζυηεπικό αςλό.

Να μποπούν να παπαμείνοςν ζηη θλέβα ευρ δύο υπερ για μικπηρ διαπκειαρ 

εγσςζειρ.

α. 21G, β. 23G γ. 25G                                                                                         Να 

ζςνοδεύονηαι από ηοςρ ανηίζηοισοςρ μη ενζυμαηυμένοςρ ςποδοσείρ ζυληναπίυν 

μιαρ σπήζηρ

1.000            23.1.95 1,67 1670 400,8 2070,8

Συληνάπια κενού αέπορ, αποζηειπυμένα ,διαςγή μιαρ σπήζευρ. Να θέποςν 

εύσπηζηο πιεζηό πώμα αζθαλείαρ, ζηεγανήρ εθαπμογήρ αλλά και εύκοληρ 

διάηπηζηρ, με ενζυμαηυμένο πλαζηικό κάλςμμα επαπκούρ μήκοςρ (ηοςλάσιζηον 

2cm) για ηην αζθάλεια ηυν σπηζηών καηά ηην εκπυμάηυζη. Αναλόγυρ ηηρ 

σπηζευρ εκάζηος ζυληναπίος να θέποςν σπυμαηικό κώδικα και εηικέηα με ένδειξη 

CE, πεπιεσομένος, αποζηειπώζευρ, παπηίδαρ παπαγυγήρ, ημεπομηνίαρ λήξευρ, 

επγοζηαζιακόρ κυδικόρ απιθμόρ πποφόνηορ, επγοζηάζιο καηαζκεςήρ και σώπο 

ζημειώζευν από ηο σπήζηη.

Α5 51634
Με ανηιπηκηική οςζία κιηπικό νάηπιο (3,2%)  με διπλό ηοίσυμα (PET & PP),ολικήρ 

πληπώζευρ, για πποζδιοπιζμό εξεηάζευν πήξηρ όγκος 2 έυρ 3 ml
40.000          16.4.136 0,14 5600 1344 6944

Α6 50712
Με επιηασςνηή πήξηρ και ειδικό σημικώρ αδπανέρ gel διασυπιζμού, ηοποθεηημένος 

ζηον πςθμένα ηος ζυληναπίος ςπο κλίζη (μοπθή όνςσα) για καλύηεπο και 

γπηγοπόηεπο διασυπιζμό, για βιοσημικούρ πποζδιοπιζμούρ  όγκος 5 ml

90.000          16.4.33 0,0945 8505 2041,2 10546,2

Α7
Με επιηασςνηή πήξηρ και ειδικό σημικώρ αδπανέρ gel διασυπιζμού, ηοποθεηημένος 

ζηον πςθμένα ηος ζυληναπίος ςπο κλίζη (μοπθή όνςσα) για καλύηεπο και 

γπηγοπόηεπο διασυπιζμό, για βιοσημικούρ πποζδιοπιζμούρ  όγκος 8 - 10 ml

7.500            16.4.167 0,19 1425 342 1767



Α8
Με επιηασςνηή πήξηρ συπίρ gel διασυπιζμού για βιοσημικούρ πποζδιοπιζμούρ  

όγκος 6 ml
1.400            16.4.165 0,1147 160,58 38,5392 199,1192

Α9 100793
Με επιηασςνηή πήξηρ συπίρ gel διασυπιζμού για βιοσημικούρ πποζδιοπιζμούρ  

όγκος 10 ml
4.000            16.4.166 0,0787 314,8 75,552 390,352

Α10 100791 με ξηπό ανηιπηκηικό EDTA K3 όγκος 3 ml 50.000          16.4.163 0,07 3500 840 4340

Α11 με ξηπό ανηιπηκηικό EDTA  όγκος 6 ml 8.000            16.4.170 0,1221 976,8 234,432 1211,232


