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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

 
Η κάτωθι υπογράφουσα επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 

13/01/266/40978 απόφαση της  Διοικήτριας του ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» την 18/12/2019 

μετά από τη μελέτη των παρατηρήσεων και των προτάσεων των Εταιρειών που 

αντιπροσωπεύουν τα προσφερόμενα είδη, αποφάσισε να προβεί στις ακόλουθες αλλαγές 

των τεχνικών προδιαγραφών που στόχο έχουν αφ’ ενός να διασφαλίζουν τις ανάγκες της 

εύρυθμης λειτουργείας του Οφθαλμολογικού Τμήματος του ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», αφ’ 

ετέρου να επιτρέπουν την συμμετοχή του μεγαλύτερου κατά το δυνατόν αριθμού 

Εταιρειών. Μεγαλύτερη αποδοχή τροποποιήσεων ενδεχομένως θα έδιδε την εντύπωση 

φωτογραφικής υιοθέτησης προδιαγραφών κάποιας από τις Εταιρείες. 

 

Ως συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περαιτέρω διαδικασία προμήθειας μπορεί να ληφθούν 

υπ’ όψιν και άλλοι παράγοντες όπως η ποσότητα του προιόντος ανά σύριγγα ή φιαλίδιο, η 

δυνατότητα αποθήκευσης εκτός ψυγείου και η αποδοχή των υλικών από τους 

συναδέλφους που τα χρησιμοποίησαν. 

 

Για το λόγο αυτό θα επιθυμούσαμε να μας αποσταλλεί ενδεικτικό πελατολόγιο Δημοσίων ή 

μεγάλων Ιδιωτικών Νοσοκομείων που προμηθεύτηκαν τα εν λόγω υλικά.  

 

Οι επελθούσες μεταβολές στις τεχνικές προδιαγραφές προβάλλονται υπογραμισμένες 

είναι οι εξής: 

 

3β1. Περφλουοροοκτάνιο (C8F16) - Φιαλίδια κατ' ελάχιστον 5 ml. Κατά προτίμηση να 

συνοδεύονται από κάνουλα έγχυσης βαρέος υγρού.Τα βαρέα υγρά πρέπει να είναι πλήρως 

καθαρά από προσμίξεις, μη τοξικά για τον αμφιβληστροειδή σε εφαρμογή μικρής 

διάρκειας (όπως χρησιμοποιούνται), να έχουν δείκτη διάθλασης 1,25 έως 2,9 και η 

σύστασή τους μπορεί να ποικίλει λόγω των ιδιαιτεροτήτων των περιστατικών αλλά και των 

επί μέρους χρήσεων. 

 

3β2. Περφλουοροοκτάνιο (C8F16) - Φιαλίδια κατ' ελάχιστον 5 ml. Κατά προτίμηση να 

συνοδεύονται από κάνουλα έγχυσης βαρέος υγρού.Τα βαρέα υγρά πρέπει να είναι πλήρως 

καθαρά από προσμίξεις, μη τοξικά για τον αμφιβληστροειδή σε εφαρμογή μικρής 

διάρκειας (όπως χρησιμοποιούνται), να έχουν δείκτη διάθλασης 1,25 έως 2,9 και η 

σύστασή τους μπορεί να ποικίλει λόγω των ιδιαιτεροτήτων των περιστατικών αλλά και των 

επί μέρους χρήσεων. 

 

4α. Στείρο υγρό χρώσεως προσθίου περιφακίου τύπου μπλε του τρυπανίου, σε φιαλίδιο 

κατ' ελάχιστον 1,5 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. 

 

Αθήνα 18/3/2020       


