ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α.Απλοί ουροσυλλέκτες μίας χρήσεως
Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1.Να είναι χωρητικότητας 2000ml
2.Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
3.Να είναι πλαστικοί,διαφανείς,απολύτου στεγανότητας
4.Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει
Σε ρύγχος που να προστατεύται με κάλυμμα
5.Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής
Κρεμάστρας ή να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στηριγμα
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου
Του σάκου στην ουροδόχο κύστη
7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC
B.Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι
Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1.Να είναι χωρητικότητας 2000ml
2.Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml
3.Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας
4.Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος
Που να προστατεύεται με κάλυμμα
5.Να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα
6.Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου
Του σάκου στην ουροδόχο κύστη
7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC
8. Να υπάρχει ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου , ασφαλής και
Εύχρηστη
9. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων
10. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή –πρόσβαση για εύκολη
Και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια
11. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι
Γ. Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων
Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1.
2. Να είναι χωρητικότητας 2000ml
3. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml
4. Να είναι πλαστικοί διαφανείς , απολύτου στεγανότητας
5. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να
προστατεύεται με κάλυμμα
6. Να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στηριγμα
7. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του
σάκου στην ουροδόχο κύστη
8. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC , να υπάρχει ειδική στρόφιγγα
εκκένωσης του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη
9. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων
10. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή – πρόσβαση για εύκολη και
ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια

11. Να φέρουν συσκευή ωριαίας μέτρησης χωρητικότητας 500cc
12. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:










Όλα τα προιόντα πρέπει να έχουν υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού
κωδικού παραγωγής
Οι ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα , σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο σημείο 13 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94
Να είναι πιστοποιημένα ( σήμανση CE )
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και
να έχουν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη μέχρι την ημερομηνία
λήξης
Να είναι η συσκευασία καλή για ασφαλή μεταφορά
Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά τη συσκευασία
Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο ή
αναγνωρισμένο εργαστήριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων , το κόστος του
οποίου βαρύνει τον προμηθευτή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ

ΕΙΔΟΣ
1.ΑΠΛΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
55.000 Τεμ

2.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

10.000 Τεμ.

3.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ

2.000 Τεμ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΟΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

