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Κύριοι,

Αναφορικά με την Α’ φάση Διαβούλευσης προδιαγραφών Αναλώσιμων
Θεραπείας Νεφρών ΠΠΥΥ2019, συνημμένα σας υποβάλλουμε τις δικές μας
παρατηρήσεις για τα κάτωθι είδη:

Με εκτίμηση,

Ariti A.E.
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 Προσωρινοί καθετήρες αιμοκάθαρσης
(Α) Προσωρινοί καθετήρες αιμοκάθαρσης διπλού αυλού από σιλικόνη
Σετ προσωρινού υποκλείδιου/σφαγητιδικού/μηριαίου καθετήρα διπλού αυλού 11,5 & 13,5FR από σιλικόνη και σε μήκη
15, 20, 24 & 28 εκατοστά με διάταξη αυλών side by side. Το σετ να περιλαμβάνει : ακτινοσκιερό καθετήρα διπλού
αυλού από σιλικόνη με ενδοαυλικό οδηγό για εύκολη τοποθέτηση, κατάλληλο για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση,
πλασμαφαίρεση κλπ, βελόνα παρακέντησης, αγγειακούς διαστολείς, συρμάτινο οδηγό τύπου J, πώματα , καθώς και
ειδικό κλιπ για την κάμψη και σταθεροποίηση των άκρων του καθετήρα σε περίπτωση τοποθέτησης στην έσω
σφαγήτιδα. Η παροχή αίματος να είναι περίπου 300 ml/min. Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη
του καθετήρα. Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
(Β) Προσωρινοί καθετήρες αιμοκάθαρσης διπλού αυλού από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη
Προσωρινοί κεντρικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης προκεκαμμένο διπλού αυλού διαφόρων μεγεθών
Σετ προσωρινού σφαγιτιδικού καθετήρα διπλού αυλού 11,5 FR από μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη με
μαλακό μη τραυματικό άκρο/Tip και σε μήκη 15, & 20 εκατοστά με ομόκεντρη διάταξη αυλών και προκεκαμμένο κορμό
για τοποθέτηση σε υπερ-κλείδια προσπέλαση έσω σφαγίτιδας. Το σετ να περιλαμβάνει : Kαθετήρα με προκεκαμμένα
άκρα διπλού αυλού, Bελόνα παρακέντησης, Συρμάτινο οδηγό τύπου J tip, Αγγειακό διαστολέα, Πώματα κλπ.
Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH Η παροχή αίματος να είναι
περίπου 300 ml/min. Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα. Να πληρούν όλα τα
διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
 Μόνιμοι καθετήρες αιμοκάθαρσης
(Α) Μόνιμοι κεντρικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης διπλού αυλού
ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Split
Σετ μόνιμου υποκλείδιου/σφαγητιδικού/μηριαίου εμφυτεύσιμου ανάδρομης τεχνικής τοποθέτησης καθετήρα διπλού
αυλού 14FR περίπου, από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου
εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λ.π.) με αποσχιζόμενους αυλούς μεταβλητού μήκους, τύπου split σε μήκη 24 - 28
εκατοστά (cuff to tip 19/23) με προτοποθετημένο σταθερό cuff και με ενδοαυλικό οδηγό. Το αποστειρωμένο σετ να
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του καθετήρα με ανάδρομη τεχνική: καθετήρα διπλού
αυλού, με τις αντίστοιχες αρτηριακές/φλεβικές προεκτάσεις στις απολήξεις τους, συρμάτινους οδηγούς τύπου J,
αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, τροκάρ, πώματα, βελόνα παρακέντησης, αγγειακούς διαστολείς, κλπ.
Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.
Η παροχή αίματος να είναι περίπου 400 ml/min.
Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.
Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
(Β) Μόνιμοι κεντρικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης διπλού αυλού
ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Σετ μόνιμου εμφυτεύσιμου υποκλείδιου/μηριαίου (ευθύ) & σφαγητιδικού (με προ-κεκαμμένο κορμό ‘U’) καθετήρα
διπλού αυλού 15,5FR με αρτηριακό σκέλος άκρου γωνίας 90 0 Step Tip από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια
χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ) και σε μήκος 24, 28, 32
εκατοστά (19/23/27 cm tip to cuff) με προτοποθετημένο σταθερό cuff. Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του: καθετήρα διπλού αυλού με ενδοαυλικό οδηγό για ευκολία στην
τοποθέτηση, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό με βαλβίδα ασφαλείας-αντεπιστροφής αίματος, αγγειακούς
διαστολείς, τροκάρ, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό, ειδικά πώματα κλπ.
Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.
Η παροχή αίματος να είναι περίπου 400 ml/min.
Να προσφέρονται απαραιτήτως σετ καθετήρα χωρίς πλευρικές οπές για πλήρωση με ινωδογονολυτικά.
Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.
Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
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 Διαλύματα απολύμανσης - αφαλάτωσης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού
Διάλυμα κατάλληλο για τη χημικοθερμική απολύμανση και αφαλάτωση / αποσβέστωση acid monohydrate solution qs
50g των υδραυλικών κυκλωμάτων των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που διαθέτει η ΜΤΝ του Νοσοκομείου. Να έχει
πλήρη μικροβιοκτόνο δράση, ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο και παρασιτοκτόνο δράση (Gramm +, HIV, HBV, HCV, μύκητες
κλπ). Να διατίθεται σε συσκευασία 10 λίτρων, ασφαλές έτοιμο για χρήση με σταθερή σύνθεση-διάρκεια ζωής για 3 έτη
χωρίς αναθυμιάσεις. Να πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας να φέρει σήμανση CΕ και να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
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