ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Γενικοί Όροι
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν, κατά την υποβολή της τεχνικής
τους προσφοράς, το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων για τα οποία γίνεται η
προσφορά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να
διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος
πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
2. Τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από κοινοποιηµένο οργανισµό
που βρίσκεται εγκατεστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την
προβλεπόµενη σήµανση CE, η οποία αποδεικνύει τη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της
Οδηγίας «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί
Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα είναι σύµφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής
ΚΥΑ και φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόµενη από τη σχετική (β) ΚΥΑ σήµανση CE, η
οποία αποδεικνύει την συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.
3. Οι προµηθεύτριες εταιρίες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι
συµµορφώνονται µε τις «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Η τοποθέτηση των επισηµάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφεροµένων προϊόντων, ή
όποιων άλλων επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και µόνον από το πρόσωπο
ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων. Προσφορές προϊόντων που
φέρουν επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε µέρος της
συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του
διανοµέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα αποτελεί
λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών.
5. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση
στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους µέλους κυκλοφορεί το
προσφερόµενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να
προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη µέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται
χωρίς περιορισµούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις
πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.
6. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων.
7. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
Α) το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης η ετικέτα ή η συσκευασία
πρέπει να περιλαµβάνουν επιπλέον το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου του.
Β) ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή LOT)
Γ) η ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και ασφαλούς χρήσης εκφραζόµενη σε έτος και
µήνα
∆) η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνο χρήση. Οι ανωτέρω πληροφορίες
µπορεί να παρέχονται υπό µορφή συµβόλων.
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8. Στα επίσηµα ενηµερωτικά φυλλάδια (prospectus) των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα
συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, πρέπει να αναφέρονται οι επιδόσεις των φίλτρων σε
µετρήσεις IN VITRO της κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου και βιταµίνης Β12, µε
αναφερόµενες συγκεκριµένες ροές αίµατος και διαλύµατος και συγκεκριµένη διαµεµβρανική
πίεση (ΤΜΡ). Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων θα πρέπει να αναφέρονται
στο είδος, την επιφάνεια και το πάχος της µεµβράνης, στον όγκο πλήρωσης, στον συντελεστή
υπερδιήθησης (Kuf).
9. Κάθε Μονάδα Νεφρού διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο µε
εργαστηριακή εξέταση όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή
όσο και κατά τη διάρκεια χρήσης.
10.Ο χρόνος παράδοσης των υλικών να είναι το πολύ 3 ηµέρες από τη λήψη κάθε σχετικής
παραγγελίας.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Όλα τα φίλτρα πρέπει να συνοδεύονται από αρτηριακή και φλεβική γραµµή
κατάλληλη για τα µηχανήµατα τεχνητού νεφρού που διαθέτει κάθε Μονάδα.
Πρέπει να επισηµαίνεται ότι οι προσφερόµενες τιµές για τα φίλτρα, κατά πάγια
αρχή, περιλαµβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραµµής.
Γραµµές για ON-LINE αιµοδιαδιήθηση (HDF) µιας χρήσης
Φέρεται εντός πλαστικού σάκου, αποστειρωµένο µε θερµότητα ή ακτινοβολία
αποτελούµενο από γραµµές σύνδεσης από PVC ή άλλο υλικό, µε clips και
αεροπαγίδες φλεβικού-αρτηριακού, κατάλληλες για µηχανήµατα Gamdro και
Fresenius, που διαθέτει η ΜΤΝ.
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡ-ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
αιµοκάθαρσης on-line (Ulta pure διαλύµατος), στείρου µικροβίων και
απαλλαγµένου πυρετογόνων ουσιών από συνθετική µεµβράνη τύπου
POLYSULFONE ή άλλου τύπου συµβατή συνθετική µεµβράνη, κατάλληλα για
τα µηχανήµατα αιµοκάθαρσης του οίκου FRESENIUS που διαθέτει η ΜΤΝ του
νοσοκοµείου.
Αφορά το στοιχείο του πίνακα υπό αύξοντα αριθµό 7.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Αφορά τα στοιχεία του πίνακα υπό αύξοντα αριθµό 5 και 6.
Σετ προσωρινού υποκλείδιου /σφαγιτιδικού/ µηριαίου καθετήρα διπλού 11,5 –
14 FR Εύκαµπτος και µαλακός καθετήρας από µαλακή θερµοευαίσθητη
πολυουρεθάνη, µε ειδικά σχεδιασµένη διάταξη αυλών για µεγάλη αιµατική ροή
και σχεδιασµένος ώστε να προσφέρει ασφάλεια και άνεση στον ασθενή.
Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιµοκάθαρση, αιµοδιήθηση, πλασµαφαίρεση,
CVVH κλπ. Με ευθύ και προκεκαµένο κορµό. Τα άκρα, θα πρέπει να
προσαρµόζονται σε όλους τους τύπους βελονών (fistula), να έχουν µαλθακά
τοιχώµατα, εύκαµπτα, ευλύγιστα, ατοξικά, βιοσυµβατά, να διαθέτουν
συνδετικά luer lock για ασφαλή και ταχεία σύνδεση µε τις γραµµές και να
φέρουν κλιπς για διακοπή της αιµατικής ροής. Να είναι ειδικά σχεδιασµένος
για ποσοστά επανακυκλοφορίας του αίµατος <5%.
Σε µήκη 15, 20, & 24 εκατοστά µε διάταξη αυλών οµόκεντρων ή side by side.
Το σετ να περιλαµβάνει:
α. 1 καθετήρα διπλού αυλού ως ανωτέρω
β. 1 βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωµάτων G17, µήκους 7cm
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γ. Τουλάχιστον 1 αγγειακό διαστολέα µε ατραυµατικό άκρο 12 French
δ. 1 συρµάτινο οδηγό τύπου J, βαθµονοµηµένο κι ένα άκρο ευθύ, µε σύστηµα
εύκολης προώθησης του σύρµατος,
ε. 1 τουλάχιστον αυτοκόλλητο επίθεµα
στ. νυστέρι µε λαβή
ζ. 2 πώµατα πολλαπλών εγχύσεων
Να είναι σε πλήρες σετ έτοιµο για τοποθέτηση, αποστειρωµένο, κατάλληλα
τοποθετηµένο σε συσκευασία µε τη µια πλευρά από ειδικό αδιάβροχο χαρτί
και την άλλη από διαφανές ανθεκτικό πλαστικό (free pvc packaging). Το
προϊόν να φέρει σήµανση CE.
Απαραίτητο κρίνεται κατά την προκήρυξη διαγωνισµού είναι να ζητείται να
προσκοµίζονται δείγµατα του προϊόντος για να διευκολύνεται η κρίση της
επιτροπής αξιολόγησης.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Αφορά το στοιχείο του πίνακα υπό αύξοντα αριθµό 1.
Σετ µόνιµου υποκλείδιου /σφαγιτιδικού εµφυτεύσιµου καθετήρα διπλού αυλού
13FR έως 15FR από σιλικόνη, πολυουρεθάνη, carbothane ή άλλο
βιοσυµβατό υλικό για µακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του
σηµείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λ.π.) µε αποσχιζόµενους αυλούς
τύπου split-tip (Ash split) και σε µήκη 14, 20, 24 εκατοστά για µακροχρόνια
χρήση. Το σετ να περιλαµβάνει:
α. 1 καθετήρα διπλού αποσχιζόµενου αυλού
β. 1 νυστέρι µε λαβή
γ. 1 τουλάχιστον συρµάτινο οδηγό τύπου J, βαθµονοµηµένο
δ. 1 τουλάχιστον αυτοκόλλητο επίθεµα
ε. 1 αποσχιζόµενο αγγειακό διαστολέα/ οδηγό 16F
στ.1 βελόνη τροκάρ
ζ. 2 ειδικά πώµατα πολλαπλών εγχύσεων
η. 1 βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωµάτων
θ. 1 αγγειακό διαστολέα µε ατραυµατικό άκρο, 12 Fr έως 14fr
Το προϊόν να φέρει σήµανση CE.
Απαραίτητο κρίνεται κατά την προκήρυξη διαγωνισµού να ζητείται να
προσκοµίζονται δείγµατα του προϊόντος για να διευκολύνεται η κρίση της
επιτροπής αξιολόγησης.
∆ΙΧΑΛΩΤΟ «Υ» ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Αφορά το στοιχείο του πίνακα υπό αύξοντα αριθµό 4.
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την ανάδειξη χορηγών για προµήθεια
διχαλωτών «Υ» µονής βελόνας (fistula) αιµοκάθαρσης σε ασθενείς µε αγγειακά
προβλήµατα. Τα διχαλωτά αυτά, θα πρέπει να προσαρµόζονται σε όλους τους τύπους
βελονών (fistula), να έχουν µαλθακά τοιχώµατα, εύκαµπτα, ευλύγιστα, ατοξικά,
βιοσυµβατά, να διαθέτουν συνδετικά luer lock για ασφαλή και ταχεία σύνδεση µε τις
γραµµές, να φέρουν κλιπς για διακοπή της αιµατικής ροής, να έχουν την σήµανση CE και
να ακολουθούν το διεθνές πρότυπο ISO.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
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Γενικοί όροι
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις προϋποθέσεις:
1. Να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO
9001 ή ISO 13485.
3.Τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από κοινοποιηµένο οργανισµό
που βρίσκεται εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη σήµανση CE, η
οποία αποδεικνύει την συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.
5. Οι προµηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι
συµµορφώνονται µε τις “Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων” (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004).
6.Τα προσφερόµενα διαλύµατα πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ.
7. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων.
8.Τα συστήµατα περιτοναϊκής κάθαρσης πρέπει:
a. Να είναι συσκευασµένα σε εξωτερική συσκευασία (π.χ. χαρτοκιβώτια), κατά τρόπον ώστε
να διευκολύνεται η µεταφορά και αποθήκευσή.
b. Στην ετικέτα της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες (περιγραφικά ή υπό µορφή συµβόλων):
i. το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία
πρέπει να περιλαµβάνουν επιπλέον το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου του.
ii. Τον κωδικό της παρτίδας (ΠΑΡΤΙ∆Α ή LOT).
iii. Την ηµεροµηνία παραγωγής και ασφαλούς χρήσης (λήξης)
iv. Ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση.
9.Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά από τον προµηθευτή είτε στο σπίτι κάθε
ασφαλισµένου, για ποσότητα υλικών που κατά την ιατρική γνωµάτευση επαρκούν για την
ικανοποίηση αναγκών µέχρι ένα µήνα, είτε στις αποθήκες του φαρµακείου του κάθε
Νοσοκοµείου, κατ' επιλογή του ασθενούς.
10.Ο χρόνος παράδοσης των υλικών να είναι 3 ηµέρες από τη λήψη κάθε σχετικής
παραγγελίας, για παράδοση εντός Αττικής και 5 ηµέρες αντίστοιχα για παράδοση εκτός
Αττικής.
11.Η µεταφορά των προς παράδοση υλικών γίνεται µε πλήρη ασφάλεια, µε ευθύνη του
προµηθευτή, µέχρι την παραλαβή τους από τους ασφαλισµένους ή τα αρµόδια όργανα του
Νοσοκοµείου. Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον προµηθευτή.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΞΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ
ΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Αφορά το στοιχείο του πίνακα υπό αύξοντα αριθµό 8.
Ο καθετήρας για οξεία περιτοναϊκή κάθαρση πρέπει να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:
• Να είναι από πολυπροπυλένιο
• Ο σωλήνας του να φέρει πολλές τρύπες για την ακώλυτη εισόδου/εξόδου
του διαλύµατος.
• Ο σωλήνας του να είναι βαθµονοµηµένος µε στρογγυλεµένο άκρο.
• Να συνοδεύεται µε “σετ” οποίο να περιέχει:
 “τροκάρ” ανοξείδωτο µε λαβή
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•


ειδικό συνδετικό µε άκρο
“κλιπς” ρύθµισης.
Να προσφέρεται σε µεγέθη:
ενηλίκων διαµέτρου 12 Fr, µήκους 30 cm µε περισσότερες από 60 οπές
στο σωλήνα και
 παίδων (για πολύ βραχύσωµους ασθενείς) διαµέτρου 12 Fr µήκους 20 cm
µε περισσότερες από 30 οπές στο σωλήνα
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Αφορά το στοιχείο του πίνακα υπό αύξοντα αριθµό 3.
Σετ έγχυσης υγρών σε αποστειρωµένο σάκο από µαλακό εύκαµπτο υλικό,
ατοξικό, βιοσυµβατό, το οποίο να διαθέτει συνδετικό luer lock για ασφαλή και
ταχεία σύνδεση µε τις γραµµές, να φέρει τα ανάλογα κλιπς για διακοπή της
ροής προς δύο κατευθύνσεις (είσοδος – έξοδος υγρών). Να συνδέονται µε τον
καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης µε δύο σάκους. Το εν λόγω αναλώσιµο
πρέπει να έχει την σήµανση CE και να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ISO.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Αφορά το στοιχείο του πίνακα υπό αύξοντα αριθµό 2.
Οι Καθετήρες Περιτοναϊκής Κάθαρσης, που θα χρησιµοποιηθούν στο Τµήµα
µας είναι: α) Oreopoulos-Zellerman (Toronto Western Hospital), για το
µεγαλύτερο µέρος των αναγκών των ασθενών, β) κλασσικοί Tenckhoff,
εναλλακτικά για µικρότερο ποσοστό ασθενών και γ) σπειροειδείς (coiled)
Tenckhoff, για περιορισµένη χρήση. Πέραν τούτων θα απαιτηθεί
περιορισµένος αριθµός καθετήρων για οξεία Περιτοναϊκή Κάθαρση.
1. Καθετήρας Περιτοναϊκής Κάθαρσης Oreopoulos-Zellerman (Toronto
Western Hospital)
Πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να είναι από σιλικόνη (για να µην τσακίζει και σαν βιο-συµβατό υλικό να
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ερεθισµού και αντίδρασης στα σηµεία
πρόσβασης.
• Να φέρει δύο (2) δακτυλίους (cuffs) από Dacron για την στεγανοποίηση της
περιτοναϊκής κοιλότητας και του σηµείου εξόδου.
• Να φέρει δύο (2) δίσκους από σιλικόνη στο εσωτερικό άκρο, για να
αποτρέπεται η σπλαγχνική περιέλιξη και να διατηρείται ο καθετήρας χαµηλά
στην πύελο.
• Να έχει εξωτερική διάµετρο 15 Fr ώστε να εξασφαλίζει σταθερές ροές στις
φάσεις της περιτοναϊκής πλήρωση και παροχέτευσης.
• Να προσφέρεται σε µήκος 41cm ή 42 cm ή 46 cm ή και άλλο.
• Να φέρει ακτινοσκιερή γραµµή σήµανσης.
• Ο σωλήνας του να φέρει πολλές τρύπες για την ακώλυτη εισόδου/εξόδου
του διαλύµατος.
• Να είναι αποστειρωµένος.
• Να µπορεί να εισαχθεί διαδερµατικά ή χειρουργικά.
• Να µπορεί να επεκταθεί αν χρειαστεί.
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2. Καθετήρας Περιτοναϊκής Κάθαρσης Κλασσικός Tenckhoff
Ο κλασσικός καθετήρας περιτοναϊκής κάθαρσης Tenckhoff πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις (ίδιες µε τον καθετήρα Oreopoulos-Zellerman -Toronto
Western, χωρίς τους δύο (2) δίσκους από σιλικόνη στο εσωτερικό άκρο),
δηλαδή:
• Να είναι από σιλικόνη (για να µην τσακίζει και σαν βιο-συµβατό υλικό να
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ερεθισµού και αντίδρασης στα σηµεία
πρόσβασης.
• Να φέρει δύο (2) δακτυλίους (cuffs) από Dacron για την στεγανοποίηση της
περιτοναϊκής κοιλότητας και του σηµείου εξόδου.
• Να έχει εξωτερική διάµετρο 15 Fr ώστε να εξασφαλίζει σταθερές ροές στις
φάσεις της περιτοναϊκής πλήρωση και παροχέτευσης.
• Να προσφέρεται σε µήκος 41cm ή 42 cm ή 46 cm ή και άλλο.
• Να φέρει ακτινοσκιερή γραµµή σήµανσης.
• Ο σωλήνας του να φέρει πολλές τρύπες για την ακώλυτη εισόδου/εξόδου
του διαλύµατος.
• Να είναι αποστειρωµένος.
• Να µπορεί να εισαχθεί διαδερµατικά ή χειρουργικά.
• Να µπορεί να επεκταθεί αν χρειαστεί.
3. Καθετήρες Περιτοναϊκής Κάθαρσης σπειροειδείς (coiled) Tenckhoff
Ο σπειροειδής (coiled) καθετήρας Tenckhoff για περιτοναϊκή κάθαρση πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις (ίδιες µε τον κλασσικό καθετήρα Tenckhoff, µόνο
που είναι Oreopoulos-Zellerman -Toronto Western, χωρίς τους δύο (2)
δίσκους από σιλικόνη στο εσωτερικό άκρο), δηλαδή:
• Να είναι από σιλικόνη (για να µην τσακίζει και σαν βιο-συµβατό υλικό να
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ερεθισµού και αντίδρασης στα σηµεία
πρόσβασης.
• Να φέρει δύο (2) δακτυλίους (cuffs) από Dacron για την στεγανοποίηση της
περιτοναϊκής κοιλότητας και του σηµείου εξόδου.
• Να έχει εξωτερική διάµετρο 15 Fr ώστε να εξασφαλίζει σταθερές ροές στις
φάσεις της περιτοναϊκής πλήρωση και παροχέτευσης.
• Να προσφέρεται σε µήκος 57cm ή 65 cm ή άλλο.
• Να φέρει ακτινοσκιερή γραµµή σήµανσης.
• Ο σωλήνας του να φέρει πολλές τρύπες για την ακώλυτη εισόδου/εξόδου
του διαλύµατος.
• Να είναι αποστειρωµένος.
• Να µπορεί να εισαχθεί διαδερµατικά ή χειρουργικά.
• Να µπορεί να επεκταθεί αν χρειαστεί.
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