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ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προµήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)».
Σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)».
1γ. Ιξωδοελαστικό πυκνόρρευστο - Μείγμα υαλουρονικού Νατρίου & θειικής
χονδροϊτίνης: Φιαλίδια κατ' ελάχιστον 0,50 ml
Παρακαλώ να αλλάξει το μοριακό βάρος ως εξής: 22.000 έως 3.500.000 Dalton και το ιξώδες
ως εξής: 20.000 έως 80.000 C.P.S.
Τα υπόλοιπα ως έχουν.
1δ. Συσκευασία που να περιέχει εντός μαζί τα εξής:
Παρακαλώ να αλλάξει η συγκέντρωση για το λεπτόρρευστο ιξωδοελαστικό ως εξής: 10 έως
14 mgr/ml ή 1% έως 1,4 %
και για το πυκνόρρευστο ιξωδοελαστικό το μοριακό βάρος ως εξής: 22.000 έως 3.500.000
Dalton και το ιξώδες ως εξής: 20.000 έως 80.000 C.P.S.
Τα υπόλοιπα ως έχουν.
Στην Κατηγορία 3Β (Βαρέων υγρών) το εύρος του δείκτη διάθλασης να είναι από 1,25 έως
1,314. Επίσης, να προστεθεί η περιεκτικότητα σε bacterial endotoxins ≤0,5 EU/ml.
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Στην Κατηγορία 4 (Υγρών χρώσεως οφθαλμικών μεμβρανών), προτείνουμε τις παρακάτω
αλλαγές:
4α. Στείρο υγρό χρώσεως προσθίου περιφακίου τύπου μπλε του τρυπανίου, σε σύριγγα κατ΄
ελάχιστον 0,7 ml για διευκόλυνση των δυσχερών επεμβάσεων καταρράκτη.
4β. Στείρο υγρό χρώσεως επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών, τύπου μπλε του τρυπανίου, σε
σύριγγα ή φιαλίδιο κατ΄ ελάχιστον 0,7 ml. Να είναι βαρύτερο του BSS, ώστε να μην απαιτεί
αντλία αέρος.
4γ. Στείρο υγρό χρώσεως έσω αφοριστικής μεμβράνης αμφιβληστροειδούς, τύπου μπλε brilliant Blue G ή ισοδύναμο, σε σύριγγα ή φιαλίδιο κατ΄ ελάχιστον 0,7 ml.
4δ. Στείρο υγρό διπλής χρώσεως επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών και έσω αφοριστικής
μεμβράνης αμφιβληστροειδούς, τύπου μείγματος μπλε του τρυπανίου και brilliant Blue G ή
ισοδύναμο, σε σύριγγα ή φιαλίδιο κατ΄ ελάχιστον 0,7 ml.

Μετά τιμής,

Δ. Σαλτιέλ
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