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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
«ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»  CPV: 33140000-3 . 

Σχετ: 
 

1. Το  υπ’αριθ. 2891/24-07-2015 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας. (απόσπασμα πρακτικού 
65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.   

 
2. Το υπ΄αριθ 234 / 19-01-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με οδηγία για αιτιολόγηση σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών. 
 
3. Την υπ’ αριθ. 19117/02-10-2015  ανακοίνωση για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του  διαγωνισμού  
για προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ». 
 
4. Τις με αριθ. Πρωτ. 7582/09-05-2017 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής του 
Νοσοκομείου, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 40/15-10-2015 (ΘΕΜΑ  1ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) .   

 
  Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για προμήθεια  «ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»  το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των 
τεχνικών προδιαγραφών της επιτροπής Αξιολόγησης :                                                   

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες 
Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-
σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της 
ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών. 

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.panarkadiko.eu ) ήτοι από την  Πέμπτη  18 /05 / 

2017  ως  και την  Πέμπτη  01/ 06 / 2017 και ώρα 15:00.  

3.     Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις τους στην ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου μας στην περιοχή σχόλια  και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που 

ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την 

χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 

http://www.gnartas.gr/


4. To  Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στις αρχές του υγιούς 

ανταγωνισμού. 

5.   Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
  
                                                Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
     ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ.   
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΏΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
Από την λειτουργικότητα των αντίστοιχων υλικών που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο μας 
αποφασίσαμε να προτείνουμε τις κάτωθι  τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες συντάχθηκαν 
σύμφωνα με: 
- τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 
- τις παραδοχές της επιστήμης 
- την εμπειρία 
- τις τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 
-τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Νοσοκομείου που αφορούν συγκεκριμένα υλικά σε συγκεκριμένες 
ανάγκες . 
-την ποιότητα 
- την οικονομία 
- την ασφάλεια 
-την γενική περιγραφή ώστε να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή. 
-την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων τεχνικών προδιαγραφών από τις εταιρείες. 
 

1) ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 22Χ22 ΜΜ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ  
Καλυπτρίδες μικροσκοπίου  22Χ22mm  κατασκευασμένες  από γυαλί υψηλής διαφάνειας  
καθαρότητας  και αντοχής επικαλυμμένες με διαχωριστικό παράγοντα που αποτρέπει την 
μεταξύ τους συγκόλληση. Σταθερού πάχους και διαστάσεων, απολύτως  επίπεδες.  
 

2)  ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ Μ.Χ. 
 Κρικοφόροι στυλεοί 10 μl πλαστικοί αποστειρωμένοι  με γ΄ακτινοβολία, μιας χρήσεως, σταθερής 
διαμέτρου και σταγόνας,  με ψιλή μύτη στο ένα άκρο ,σε συσκευασία  20/φάκελο.  
 

3) ΠΙΠΕΤΕΣ PASTER (ΠΟΥΑΡ) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ml(500 TEM.) 
Πιπέτες  PASTER (πουάρ) πλαστικές 1ml,μη αποστειρωμένες μιας χρήσης  σε συσκευασία  των 
500 τεμ. 

4) ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ  
Πλαστελίνη Αιματοκρίτη  σε πλάκες .Να είναι από χημικά αδρανές υλικό, να μην ξεραίνεται και 
να διασφαλίζει πλήρη στεγανότητα των τριχοειδών. 
  

5) ΠΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ  WASSERMANN CAN (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ  
ΜΠΛΕ) 

Πώματα  σωληναρίων WASSERMAN CAN ελαστικά (χρώματος  λευκά και μπλε ) εσωτερικής 
διαμέτρου  10 mm. Τα πώματα να είναι πλαστικά και να κλείνουν  τα σωληνάρια αεροστεγώς με 
ασφαλή τρόπο για τον χρήστη.  



 
6) ΣΩΛΗΝAΡΙΑ WASSERMANN  Μ.Χ. ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ  

Σωληνάρια WASSERMAN χωρίς πώμα ,πλαστικά μιας χρήσεως των 5 ml. 
 
 

7) FILTER PAPERS CIRCLES (90mm) (ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) 
Filter papers circles (90mm) (κυτίο των 100 τεμ.) 
 

8) ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 10ML, 
              Σωληνάρια  πλαστικά κυλινδρικά  με κωνικό πυθμένα ,μη αποστειρωμένα  των 10 ml       
μιας χρήσεως.  
 

9) ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ WHITE FROST  
Πλάκες   αντικειμενοφόρες  με περιθώριο (με κεραμική ουσία λευκού χρώματος ) για ανεξίτηλη 
γραφή στοιχείων δείγματος ,διπλοτροχισμένες γυάλινες (WHITE FROST). 
 

10) ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ 1ml Μ.Χ. (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜ.) 
Πιπέτες καθιζήσεως 1ml με διαβαθμίσεις και ειδικό πώμα ,ελαστικό δακτύλιο για αυτόματο 
γέμισμα. 
 

11) ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
Πλάκες αντικειμενοφόρες , διπλοτροχισμένες ,γυάλινες χωρίς περιθώριο. 
 

12) TIPS ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ (διαστάσεων 5ml) 
TIPS  για  αυτόματες πιπέτες (διαστάσεων 5ml)πλαστικά  μη αποστειρωμένα λευκά, υπό μορφή 
σύριγγας ειδικά και για την αυτόματη πολυπιπέτα επαναλαμβανόμενου όγκου FINNTIP 
STEPER.  
 

13) TIPS ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ 
 (διαστάσεων 0,1ml) (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 τεμ ) 
ΤΙPS για  αυτόματες πιπέτες (διαστάσεων O,1ml)πλαστικά  μη αποστειρωμένα ,κίτρινα. 
 
 

14) TIPS ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ (διαστάσεων 0,5ml)  
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 τεμ ) 
ΤΙPS για  αυτόματες πιπέτες (διαστάσεων O,5ml)πλαστικά  μη αποστειρωμένα ,μπλέ. 
 

15) TIPS ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ (διαστάσεων 0,2ml) ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΧΡΩΜΑ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 τεμ ) 

ΤΙPS για  αυτόματες πιπέτες (διαστάσεων O,2ml)πλαστικά  μη αποστειρωμένα ,λευκά. 
 

16) ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 110HD ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Χαρτί θερμαντικό 110 ΗD ή ισοδύναμο του ,συσκευασία των 10 τεμαχίων. 
 

17) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ 
Τριχοειδή μικροαιματοκρίτου  ηπαρινισμένα  (κόκκινα) 
 

18) ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΠΙΠΕΤΤΑΚΙΑ  (ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ) ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 
Τριχοειδή μικροαιματοκρίτου  χωρίς ηπαρίνη (μπλέ ) . 
 

19) ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ 
Πλάκες πλαστικές μιας χρήσεως ,μικροσκόπισης ούρων 10 θέσεων με αρίθμηση δειγμάτων από 
υλικό υψηλής καθαρότητας . 
 



20) ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΥΑΛΙΝΟΙ ΔΙΑΦ 500ml 
Κύλινδροι  υάλινοι 500 ml με  διαβαθμίσεις  
 

21) ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΥΑΛΙΝΟΙ ΔΙΑΦ 1.000ml 
Κύλινδροι  υάλινοι 1000 ml με  διαβαθμίσεις . 
 

22) ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 
 Σκαρφιστήρες μεταλλικοί  μιας χρήσεως για μέτρηση αιμοσφαιρίνης αποστειρωμένοι σε 
ξεχωριστό φάκελο 
 

23) ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ 
Περιχειρίδες  με κλιπ ασφαλείας  για να μένει σταθερή η πίεση της χειρός ,ελαστικές να μην 
δημιουργεί τραυματισμούς ή αιματώματα ,να έχει την δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της 
φλέβας και Σωλήνας μέτρου από υλικό  Latex στο νούμερο 4 σε μέτρα ,ελαστικό ,να μην 
προκαλεί τραυματισμούς . 
 

24) ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 
 Ωτοασπίδες  για το μαγνητικό τομογράφο ,μιας χρήσεως ανά ζεύγη.  
 

25)  ΝΙΣΤΕΡΙΑ ΝΟ 21 ΑΠΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ) 
Νυστέρια  Νο  21 απλά (χωρίς λαβή) αποστειρωμένα σε ξεχωριστή συσκευασία το κάθε ένα . 
 

26) ΘΕΡΜΟPAPER ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 57×40cm(ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ  60 ΡΟΛΛΩΝ ) 
Θερμοpaper για αναλυτές  57Χ40 cm( σε κουτί των 60 ρολλών) 
 

27) ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ). 
Καλαμάκια ξύλινα μιας χρήσεως (συσκευασία των 200 τεμαχίων ) 
 

28) ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 
Διηθητικό χαρτί (πακέτο των 500 τεμαχίων ) 40Χ40 σε φύλλα . 
 

29) ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ ΚΟΥΤΙ 500ΤΕΜ 
Οδοντογλυφίδες κουτί των 500 τεμαχίων . 
 

30) ΠΙΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 5 ml 
Πιπέτα διαβαθμισμένη ,πλαστική ,διαφανής ,αποστειρωμένη των 5ml 
σε  ξεχωριστό  φάκελο ανά μία . 
 

31) ΠΙΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 1 ml 
Πιπέτα διαβαθμισμένη ,πλαστική ,διαφανής ,αποστειρωμένη του 1ml 
σε  ξεχωριστό  φάκελο ανά μία . 
 

32) ΠΙΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10 ml 
Πιπέτα διαβαθμισμένη ,πλαστική ,διαφανής ,αποστειρωμένη των 10ml 
σε  ξεχωριστό  φάκελο ανά μία . 
 

33) ΠΙΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 2 ml 
Πιπέτα διαβαθμισμένη ,πλαστική ,διαφανής ,αποστειρωμένη των 2 ml 
σε  ξεχωριστό  φάκελο ανά μία . 
 

34) ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΓΚΟΥ 1min-2h 
Μηχανικός  χρονομετρητής  πάγκου 1 min -2 h με ηχητική ένδειξη . 
 

35) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ (ΧΕΙΡΟΣ) 
Χρονόμετρο δευτερολέπτων (χειρός) για εξετάσεις πήξης. 



  
36) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (CRYOBOXES) ΤΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ -80Ο C. 
Πλαστικά κουτιά (cryoboxes) των 100  θέσεων  για αποθήκευση  των κρυοφιαλιδίων ,ανθεκτικά 
στους -80ο  C 
 

37) ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 0,5ml-2ml 
Kρυοφιαλίδια 0.5 ml -2 ml 
 

38) ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟΥ 
Θερμόμετρα  γωνιακά υδατόλουτρου  έως 120ο C. 
 
 

39) MICROSAMPLE CUPS (σακουλάκι των 4.000 τεμαχίων) 
 
MICROSAMPLE CUPS σακουλάκι των 4.000 τεμαχίων). 
 

40) ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ 
Θερμόμετρα  χώρου με διαβαθμίσεις με κλίμακα Κελσίου ή Farenait 
 

41) ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΥΓΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΑΠΌ -300C έως 300C ΣΕ 10C 
ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Θερμόμετρα  ψυγείων –καταψυκτών από -30ο   C  έως 30ο C .Σε 1ο c διαιρέσεις. 
 

42) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΑΣΚΟ ΣΕ ΑΣΚΟ. 
Συσκευές μεταφοράς αίματος από ασκό σε ασκό απυρετογόνες ,αποστειρωμένες  μιας χρήσεως . 
 

43) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΑΣΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 
Συσκευές μεταφοράς αίματος από ασκό σε φιάλη. 
 

44) ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ (Υ 35 & Π 
25εκατοστά) 

Σακουλάκια  αίματος-  πλάσματος με κλείστρο ,(Υ 35και Π 25 εκατοστά) 
 
 

45) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ WASSERMANN 
Σωληνάρια  wasserman  μη  αποστειρωμένα  των 10 mi,16 x100,χωρίς χείλος με στρογγυλό 
πυθμένα . 
 

46) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5ml ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ , ΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΥΘΜΕΝΑ. 

Σωληνάρια   RIA  5ml  δοκιμαστικά  από πλαστικό  χωρίς χείλος ,με στρογγυλό  πυθμένα . 
 

47) ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ CLIPS ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΩΝ 
1.000ΤΕΜ.) ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. 
Διακόπτες  ροής μεταλλικοί clips  στρογγυλά (σακουλάκι  των 1000 τεμ) μόνιμης  
απόφραξης σωληνώσεων ασκών αίματος .Να είναι ανοξείδωτοι ατραυματικοί για 
τους σωλήνες των ασκών , με στρογγυλεμένα άκρα . 

 
48) ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 

Ταινίες συσκευασίας σε ρολλό.  
 

49)  ΛΑΒΙΔΕΣ Μ.Χ. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
Λαβίδες πλαστικές αποστειρωμένες ατομικά συσκευασμένες και απλές. 
Ανατομικό σχήμα για ασφαλές πιάσιμο .Διατίθεται ανά τεμάχιο . 



 
50) ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ (PARAFILM) 5X10 Μ 

Μεμβράνη διαφανής (parafilm) 5x10 μ για κάλυψη σωληναρίων. Να είναι ανθεκτική και να έχει 
μεγάλη ελαστικότητα.   
 

51) ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20MM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΑΧΟΣ 1-1,5MM 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΙΛΟ. 

Λαστιχάκια  λεπτά ,διαμέτρου 20 mm περίπου πάχος 1-1,5 mm συσκευασία σε κιλό . 
 

52) FINN TIPS 250 UNIVERSAL-VOLUME RAGE 2ml-10ml  
(ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ 
     Finn tips 250 universal-volume rage 2ml-10ml  
(σακούλα των 100 τεμαχίων) η ισοδύναμό του.  
 

53) FINN TIPS 250 UNIVERSAL-VOLUME RAGE 0,5μl-250μl  
(ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 1.000 PCS) ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ. 
 
Finn tips 250 universal-volume rage 0,5μlL – 250μL 
(σακούλα των 1.000 pcs) ή ισοδύναμό του. 
 

54) ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΑΠΌ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΟ 5 ΣΕΙΡΕΣ × 5 ΘΕΣΕΙΣ. 

Πλάκες ταυτοποίησης  ομάδος αίματος μ.χ. από εύκαμπτο πλαστικό φύλλο 5 σειρές × 5 θέσεις. 
 
 

55) ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΕΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ. 

 Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει : δύο (2) ρύγχη σύνδεσης,  ένα για τον ασκό του 
αίματος και ένα  για τον φυσιολογικό ορό, ένα  προφίλτρο διήθησης, ξεχωριστά από το 
φίλτρο λευκαφαίρεσης, ώστε να προλαμβάνεται το μπλοκάρισμα του κυρίως φίλτρου 
από πήγματα,  ένα φίλτρο διήθησης  υψηλής απόδοσης και δύο ενσωματωμένους ασκούς 
600ml,  ένα για την συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και ένα για τα απόβλητα.  

 Να έχουν επίδοση λευκαφαίρεσης, η οποία θα εξασφαλίζει σταθερά και συστηματικά 
αριθμό υπολειπόμενων λευκών αιμοσφαιρίων <από 1x106 ανά μονάδα συμπυκνωμένων 
ερυθρών και κατά προτίμηση μικρότερο από 2x105 .  

 Η απώλεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά το φιλτράρισμα να είναι η ελάχιστη δυνατή 
και απαραίτητα η ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά μονάδα λευκαφαιρεμένων ερυθρών να 
είναι >40gr.  

 Να είναι φίλτρα 4ης γενιάς, κατασκευασμένα με  βιοσυμβατά υλικά και να μην απαιτούν 
ενεργοποίηση με φυσιολογικό ορό πριν τη χρήση.  

 Ο χρόνος λευκαφαίρεσης να είναι σύντομος (μικρότερος από 25 min. ) 

 Η προσθήκη του φυσιολογικού ορού να μη γίνεται μέσω του φίλτρου, γιατί με αυτό τον 
τρόπο συμπαρασύρονται λευκά αιμοσφαίρια.   

 Να φέρει κλειστό σύστημα αποστράγγισης του φίλτρου. 

 Τα φίλτρα λευκαφαίρεσης πρέπει  να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων.  

 Ο ασκός συλλογής των λευκαφαιρεμένων ερυθρών να είναι κατασκευασμένος από υλικό 
κατάλληλο για τη συντήρηση  ερυθρών 

 Να έχουν μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας και ενδείξεις 
και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου.  

  Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.   

 Η προσφορά να συνοδεύεται από δημοσιευμένες επιστημονικά μελέτες, οι οποίες να 
αποδεικνύουν τις επιδόσεις των φίλτρων.  

 Να διαθέτουν σήμανση CE Mark και το εργαστήριο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο 
κατά ISO. Να αναγράφεται στην προσφορά χώρα και εργοστάσιο κατασκευής.  

 Η προσφορά να συνοδεύεται τουλάχιστον με τρία δείγματα.   



 
               56)  ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 
 

 Το σύστημα να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση  συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων 
πολλαπλών δοτών παρά την κλίνη του ασθενούς(3-6 μονάδες , bed side). 

 Tο σύστημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό των 
αιμοπεταλίων, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων , σταγονομετρικό θάλαμο, 
φίλτρο λευκαφαίρεσης  υψηλής απόδοσης. 

 Ο υπολειπόμενος αριθμός λευκοκυττάρων να είναι <2x105 ανά μονάδα συμπυκνωμένων 
αιμοπεταλίων που προκύπτει από μια μονάδα ολικού αίματος και να επιτυγχάνεται 
ανάκτηση αιμοπεταλίων >90%. Να κατατεθούν συγκριτικές μελέτες που το 
επιβεβαιώνουν.  

 Να είναι εύκολο στη χρήση και να μην απαιτείται ενεργοποίηση ή έκπλυση του φίλτρου 
με φυσιολογικό ορό.  

 Η μεμβράνη του φίλτρου και το εξωτερικό κάλυμμα να είναι από  βιοσυμβατά υλικά. 

 Να είναι αποστειρωμένα με τελευταίας τεχνολογίας αποστείρωση, απαλλαγμένα 
πυρετογόνων ουσιών και έτοιμα προς χρήση.  

 Να φέρει κλειστό σύστημα αποστράγγισης του φίλτρου.  

 Να έχουν μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας και ενδείξεις, 
η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου. 

 Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά 

 Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark) και η 
εταιρία κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO.  

 Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα με 2 δείγματα. 
 
57) ΠΛΑΚΕΣ NEWBAUER 
Πλάκες NEWBAUER για μέτρηση λευκοκυττάρων. 
  

58 ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ). 

Kαλώδιο  ηλεκτρόδιο ηλεκτροθεραπείας αναρρόφησης (τεμάχιο ανά ζεύγος) . 
 

59 ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ(ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ) 
                       Σφουγγαράκια ηλεκτροδίων τετράγωνα (τεμάχιο ανά ζεύγος) 
 

60 ) ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 200-1000μL 
Πιπέτα  αυτόματη μεταβλητού όγκου 200-1000 μL με αυτόματη απόρριψη tips 
 

61 ) ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 0,2ml 
Πιπέτα  αυτόματη σταθερού όγκου 0,2 ml με αυτόματη απόρριψη tips. 
 

62 ) ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 0,5ml 
 Πιπέτα αυτόματη σταθερού όγκου 0,5 ml με αυτόματη απόρριψη tips. 
 

63 ) ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 1ml 
Πιπέτα αυτόματη σταθερού όγκου   1 ml με αυτόματη απόρριψη tips. 
 

64 ) ΛΕΥΚΟΜΑΤΟΜΕΤΡΑ 
 

65 ) ΠΕΧΑΜΕΤΡΑ CHECKER 
 

66 ) ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 10-12 ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: 5ºC-100ºC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 
Υδατόλουτρα 10-12 λίτρα ,Εύρος θερμοκρασίας : 5 ο C -100  C με καπάκι μεταλλικό. 
 



67 )ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 10 ML 
 

68 ) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ 
Να είναι από φυσικό LATEX. Με λιπαντικό, σε ατομική συσκευασία και υψηλή ανθεκτικότητα.  
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 Η κατασκευάστρια εταιρεία και η προμηθεύτρια θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας  ISO9001 ή ISO 13458 ή ισοδύναμο αντίγραφο ισχύοντος 
πιστοποιητικό του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.  

 Τα προσφερόμενα προϊόντα να διαθέτουν πιστοποιητικό σήμανσης CE, 
αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.  

 Να κατατεθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές των 
προσφερόμενων ειδών. 

 Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για όλα τα ανωτέρω είδη.  
   
 
Η Επιτροπή : 
 
      
1.Σταματά Ελένη ,  Δ/ντρια Μικροβιολογίας  
 
2.Καλημέρη Δήμητρα ,ΤΕ  Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων  
 
3. Κοκοσιούλη Ελένη ,ΔΕ Παρασκευαστών  
 


