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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ¨O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨
Επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
ΘΕΜΑ: Σχόλια σχετικά με την Α΄ φάση διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών επιδέσμων
Αξιότιμοι κυρίες & κύριοι
Σχετικά με την Α΄ φάση διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών επιδέσμων του νοσοκομείου
σας, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να γίνει μία διόρθωση που πιθανόν εκ
παραδρομής να έχει παραμείνει και αφορά όχι βασικές προδιαγραφές αλλά χαρακτηριστικό/ σχήμα μιας
διάστασης.
Αναλυτικά, αναφερόμαστε στο α/α 57. στη κατηγορία επιθέματα σιλικόνης, στο 1.8.5. Επιθέματα σιλικόνης
κολλητικά με οπές <1.5mm ειδικά σχήματα με άργυρο, όπου η μόνη μας παρατήρηση είναι ότι θεωρούμε
ότι εκ παραδρομής μπήκε στη διάσταση 18Χ18 το ειδικό σχήμα πτέρνας και όχι κόκκυγα, καθώς δεν
υπάρχει στην αγορά σχήμα πτέρνας με αυτές τις διαστάσεις.
Τέλος, με αφορμή την διαδικασία διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν το σύνολο
των επιθεμάτων, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε, να εξετάσετε το ενδεχόμενο ένταξης μιας νέας κατηγορίας
μετεγχειρητικού επιθέματος με τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται και δεν καλύπτονται
από τις προδιαγραφές της διαβούλευσης, και αφορούν επιθέματα που οποία συνδυάζουν μοναδικά
πλεονεκτήματα τα οποία υποστηρίζονται και με σχετική βιβλιογραφία που είναι στη διάθεση της επιτροπής
μαζί με το αντίστοιχο δείγμα.
Αναλυτικά:
1. Αυτοπροσκολλούμενο μετεγχειρητικό επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια,
με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα- βισκόζης και
πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό σε τρεις άξονες. Με
διαφανές περιθώριο και μέγεθος οπών <1,5mm
Διαστάσεις
10 Χ 20 cm ±2 cm
10 Χ 35 cm ±2 cm
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα σχόλιά μας, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή
συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
προϊόντων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας,

MEDELLA A.E.B.E.
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