
                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 2ησ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ 

«ΑΓΙΟ   ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ» 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΑΙΜΑΣΟΤΡΙΑ ΠΡΟ Α΄ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ     

ΑΠΟ 27-08-2021 ΕΩ 03-09-2021 

 

1.ΚΑΘΕΣΗΡΕ 3 WAY  ΑΙΜΑΣΟΤΡΙΑ  ΣΤΠΟΤ COUVELAIRE  ΑΠΟ ΙΛΙΚΟΝΗ 100%. 

Καθετήρασ ςιλικόνησ 3-way μήκουσ40- 42 cm ,ιδανικόσ για πλφςεισ και 
καθαριςμό από θρόμβουσ και υπολείμματα μετά από επεμβάςεισ προςτάτη.  

Να είναι από 100% διαφανή ςιλικόνη  με υδρόφιλη επίςτρωςη για εφκολη 
ατραυματική ειςαγωγή, με ακτινοςκιερή γραμμή ςε όλο το μήκοσ του καθετήρα. 
Απολφτωσ διαφανείσ ςε ατομική αποςτειρωμζνη ςυςκευαςία. Να φζρει βαλβίδα με 
μηχανιςμό αςφαλείασ luer lock άκρο ςφριγγασ. Να ζχει λεπτά τοιχώματα ώςτε να 
επιτυγχάνεται ο ευρφτεροσ εςωτερικόσ αυλόσ. Υδροθάλαμοσ με ανθεκτικά 
τοιχώματα χωρητικότητασ 50-100ml. Με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και 
με δφο μεγάλεσ οπζσ. Άκρο Couvelaire . Ν α διατίθενται ςε μεγζθη CH:18,20,22,24 

Να είναι ςε διπλή αποςτειρωμζνη ςυςκευαςία  

Στη ςυςκευαςία να αναγράφεται η ζνδειξη CE Mark. 

 

2.ΚΑΘΕΣΗΡΕ 3 WAY  ΑΙΜΑΣΟΤΡΙΑ  ΑΠΟ ΙΛΙΚΟΝΗ 100%. 

Kαθετήρεσ Foley 3 - way, από 100% ςιλικόνη,  μήκουσ40- 42 cm ,ιδανικόσ για 
πλφςεισ και καθαριςμό από θρόμβουσ και υπολείμματα μετά από επεμβάςεισ 
προςτάτη.  

Με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και με δφο μεγάλεσ οπζσ. Άκρο 
κυλινδρικό και μπαλόνι 50 -100 ml. Ν α διατίθενται ςε μεγζθη CH:18,20,22,24 

Να είναι ςε διπλή αποςτειρωμζνη ςυςκευαςία  

Στη ςυςκευαςία να αναγράφεται η ζνδειξη CE Mark. 

 

 



 

3.ΚΑΘΕΣΗΡΕ 3 WAY  ΑΙΜΑΣΟΤΡΙΑ  ΣΤΠΟΤ DUFOUR ΑΠΟ ΙΛΙΚΟΝΗ 100%. 

Καθετήρασ 3-way  Dufour  από 100% ςιλικόνη μήκουσ 40- 42 cm με 
υδρόφιλη επίςτρωςη για εφκολη και ατραυματική ειςαγωγή και αφαίρεςη του 
καθετήρα ,με ακτινοςκιερή γραμμή ςε όλο το μήκοσ του καθετήρα   . Απολφτωσ 
διαφανείσ ςε ατομική αποςτειρωμζνη ςυςκευαςία. Να φζρει βαλβίδα με 
μηχανιςμό αςφαλείασ luer lock άκρο ςφριγγασ. Να ζχει λεπτά τοιχώματα ώςτε να 
επιτυγχάνεται ο ευρφτεροσ εςωτερικόσ αυλόσ. Υδροθάλαμοσ με ανθεκτικά 
τοιχώματα χωρητικότητασ 50-100ml. Με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και 
με δφο μεγάλεσ οπζσ. Άκρο Dufour. Ν α διατίθενται ςε μεγζθη CH:18,20,22,24  

Να είναι ςε διπλή αποςτειρωμζνη ςυςκευαςία  

Στη ςυςκευαςία να αναγράφεται η ζνδειξη CE Mark. 

 

Συχόν παρατηρήςεισ να ςταλοφν: 

1. Ταχυδρομικώσ ςτη διεφθυνςη : Συντ/χου Κεφαλοποφλου 17, τκ 83100, Σάμοσ 
ή 

2. Ηλεκτρονική Διεφθυνςη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 
(με θζμα: Παρατηρήςεισ για τεχνικζσ προδιαγραφζσ). 
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