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Κύξηνη, ρεηηθά κε ηε «Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ηωλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ 

γηα ηελ πξνκήζεηα « Α. Δλδνηξαρεηαθώλ ζωιήλωλ, Β. 

Αεξαγωγώλ, Γ. εη λεθξνζηνκίαο, Γ. Δλδνπξνζέζεωλ (CPV 

33140000-3)» ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα 

αθόινπζα. ην είδνο Α3. Δλδνηξαρεηαθόο ζωιήλαο ζπηξάι 

κε αεξνάιακν πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνύλ νη αθόινπζεο 

πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

είδνπο, ηελ αζθάιεηα γηα ηνλ αζζελή θαη εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζωζηή αλαγλώξηζε ηνπ ζωιήλα. Να θέξνπλ καύξν 

αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζωιήλα 

έλα εθαηνζηό πεξίπνπ πάλω από ην cuff θαη ζηε βαιβίδα ηνπ 

αεξνζαιάκνπ λα αλαγξάθεηαη ην κέγεζνο ηνπ ζωιήλα γηα 

εύθνιε αλαγλώξηζε. ην είδνο Α4. Λαξπγγηθή κάζθα κηαο 

ρξήζεωο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί ε αθόινπζε 

πξνδηαγξαθή ε νπνία βειηηώλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

είδνπο. Η κάζθα λα θέξεη ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο γηα λα 

απνηξέπεηαη ε κεηαηόπηζε. ηα είδε Α5. Δλδνβξνγρηθνί 

ζωιήλεο αξηζηεξνύ βξόγρνπ κε 2 αεξνζαιάκνπο θαη Α6. 

Δλδνβξνγρηθνί ζωιήλεο αξηζηεξνύ βξόγρνπ κε 2 

αεξνζαιάκνπο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνύλ νη αθόινπζεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα θαιύηεξε αλαγλώξηζε ηωλ 

ζωιήλωλ. Δληόο ηνπ ζεη λα πεξηέρνληαη ζπλδεηηθό Τ, 2 

γωληώδε ζπλδεηηθά δηπιήο πεξηζηξνθήο κε ρξωκαηηθή 

έλδεημε αληίζηνηρε κε ην ρξώκα ηνπ απινύ πνπ αεξίδεηαη ηα 
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νπνία λα θέξνπλ νπή αλαξξόθεζεο θαη βξνγρνζθόπεζεο. 

ην θάζε ζπλδεηηθό λα αλαγξάθεηαη θαη ιεθηηθά ν θάζε 

απιόο (bronchial ή tracheal). ηα είδε Α10. ωιήλεο 

ηξαρεηνζηνκίαο κε εηδηθή θιάηδα ξπζκηδόκελε πξνηείλνπκε 

λα πξνζηεζεί ωο επηινγή θαη δηαθνξεηηθό πιηθό γηα ην 

ζωιήλα ηξαρεηνζηνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζωιήλαο 

ηξαρεηνζηνκίαο λα είλαη από ζπηξάι έηζη ώζηε λα 

πξνζαξκόδεηαη θαιθύηεξα ζηελ αλαηνκία ηεο ηξαρείαο ηνπ 

αζζελνύο. Με εθηίκεζε, Γηα ηελ ΣΔLEFLEX MEDICAL 

ΔΛΛΑ A.E.E. Γηάλλεο Αλαζηαζίνπ Γηεπζύλωλ ύκβνπινο 

/ Νόκηκνο Δθπξόζωπνο  
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Να πξνζηεζεί ζηελ θαηεγνξία Γ- ΔΣ ΝΔΦΡΟΣΟΜΙΑ : 

Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύξκαηνο 0,035''-0,038'. Σν κήθνο 

θαζεηήξα λα είλαη 28cm. Να πξνζηεζεί θαηεγνξία ζηηο 

ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ : ΔΙΓΙΚΗ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΗ 

ΦΛΔΒΙΚΧΝ ΑΓΓΔΙΧΝ "Eηδηθό θιεβηθό ζηέλη από ληηηλόιε 

ζρεδηαζκέλν κε ζύζηεκα αλεμάξηεηωλ δαθηπιίωλ, κε 

εύθακπηνπο ζύλδεζκνπο flash links, δηάκεηξνο stent: 10- 18 

mm θαη κήθνο stent: 60-150mm. ύζηεκα εθαξκνγήο 10 

French 100 cm." ΦΤΥΟΓΤΙΟ ΓΗΜΗΣΡΗ ΡΙΑΛΚΟ 

ΑΔ  

 
 

 

 
 

 


