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Μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου ορίστηκε τριμελής επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων για τον διαγωνισμό «Ιατρικοί 
Εξοπλισμοί». Η επιτροπή συστάθηκε και αποφάσισε μετά από προτάσεις εταιρειών 
στη διαβούλευση τον εμπλουτισμό των παρακάτω προδιαγραφών. 
12.Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια 
Το σφουγγαράκι επαφής να είναι εμποτισμένο με συμπαγές υποαλλεργικό ζελέ. 
Να μην αποκολλούνται από το δέρμα όταν αυτό βραχεί ή ιδρώσει. 
Να μην προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα. 
Να είναι περίπου 5cm ενηλίκων. 
Να έχουν μεγάλη διάρκεια εφαρμογής τουλάχιστον επί ένα 24ωρο διότι η παραμονή 
τους είναι επιβεβλημένη στη Μ.Ε.Θ. 
Να διατίθενται σε ατομική αυτοκόλλητη μεμβράνη. 
Το κούμπωμα να είναι επενδυμένο με Αg/AgCl  ή ανάλογης τεχνολογίας  υλικό ώστε 
να είναι ακτινοδιαπερατά και συμβατά για εξέταση MRI και CT. 
25.Υγρά αντικατάστασης για αντλίες αιμοκάθαρσης 
Τα υγρά να φέρονται σε σάκους των δύο διαμερισμάτων των 5 λίτρων χωρίς PVC, 
αποστειρωμένους, σε ατομική συσκευασία. 
Από την ημερομηνία παραγωγής έως την ημερομηνία λήξης να υπάρχει χρονικό 
περιθώριο χρησιμοποίησής τους εντός 12 μηνών. 
Τα υγρά να περιέχουν διττανθρακικά ηλεκτρολύτες γλυκόζη κάλιο ή χωρίς γλυκόζη 
κάλιο, γαλακτικά ηλεκτρολύτες γλυκόζη κάλιο. 
28.Ρύγχη αναρρόφησης 
Τα ρύγχη αναρρόφησης να είναι τύπου Yankauer, με βαλβίδα ελεγχόμενης 
αναρρόφησης, διάφανα με δυνατότητα παρατήρησης των διερχόμενων υγρών, με 
ατραυματικό άκρο τύπου ελαίας ή χωρίς, λαβή εργονομικά σχεδιασμένη, το μήκος να 
είναι περίπου 20 cm. 
Ο πλαστικός σωλήνας που συνδέει το ρύγχος με την αναρρόφηση να είναι 
τουλάχιστον 2m, να προσαρμόζεται εύκολα στα συνδετικά της αναρρόφησης και να 
είναι σταθερός. 
Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένα. 
35.Βελόνες αποκλεισμού βραχιονίου πλέγματος 
Α)Οι βελόνες αποκλεισμού βραχιονίου πλέγματος  
     Να είναι νευροδιεγειρόμενες. 
     Να φέρουν ατραυματικό (ηχογενές) άκρο. 
     Να είναι σε μήκος 70 έως 150mm και μέγεθος 22G. 
     Να φέρουν ειδικό καθετήρα με ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό, ειδικό adaptor για 
σύνδεση με τον νευροδιεγέρτη και προέκταση έγχυσης. 
     Να είναι σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένα και latex free.  
     Να συνοδεύονται με τον ανάλογο εξοπλισμό. 
Β)Σετ για συνεχή αποκλεισμό περιφερικών νεύρων 
     Όλα τα παραπάνω και επιπλέον να περιέχουν αυτοκόλλητο στηρικτικό του 
ανάλογου καθετήρα. 
      Να χορηγηθεί στο αναισθησιολογικό τμήμα συνοδός εξοπλισμός 3 
νευροδιεγέρτες και 1 υπερηχογράφος (με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται  η 
δόση των χορηγούμενων τοπικών αναισθητικών αποβλέποντας σε ελαχιστοποίηση 
του κόστους).   
Η επιτροπή  
Πρόεδρος  Ζαφειροπούλου Γεωργία 
Μέλος  Σταμάτη Παρασκευή 
Μέλος  Σταυροπούλου Ευαγγελία 


