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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή 30-01-2018 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1565 ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ.: 69 

100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Mαντάκη Δήμητρα Τηλ.: 25313 51351 Fax: 2531351535 Email: 

promithies@komotini-hospital.gr Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr/ ΠΡΟΣ: ΕΣΗΔΗΣ 

(Διαβουλεύσεις) email.: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - Γρ. Διαγωνισμών - ΔΔΥ 

Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης» Το Γ.Ν. Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε 

ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υλικού 

Χειρουργείου- Νευροχειρουργικό» (CPV 33162100-4 ) του ΠΠΥΦΥ 2013», για τη διενέργεια διαγωνισμού. Στο 

πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να 

μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της 

προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική 

ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη 

διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια 

των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της 

ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 31η-1-2018 έως 

και την 15η-2-2018. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο 

Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr/). Παρακαλείσθε για 

την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συνημμένα: 1 αρχείο pdf τεχνικές προδιαγραφές 

«Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου- Νευροχειρουργικό» (CPV 33162100-4 ) του ΠΠΥΦΥ 2013».  
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Κύριοι, Σε συνέχεια της πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια 
Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου-Νευροχειρουργικό (CPV 33162100-4) του ΠΠΥΦΥ 2014, για τη διενέργεια 
διαγωνισμού (και στο πλαίσιο της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της υψηλής ποιότητας υλικών, 
της ανάπτυξης ανταγωνισμού και της καλύτερης κάλυψης των αναγκών των ασθενών, προτείνουμε τη 
συμπλήρωση των παρακάτω προδιαγραφών ως εξής: 28 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΩΝ 
15X15 CM ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΠΟ 100% EPTFE, ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. 29 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΩΝ 6X11 CM ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ, ΑΠΟ 100% EPTFE , ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. Προτείνουμε τη συμπλήρωση της προδιαγραφής καθώς: Το υλικό ePTFE έχει 
αποδειχθεί από μακρόχρονες μελέτες ότι είναι το καλύτερο μόνιμο αντισυμφυτικό υλικό και αποτρέπει την 
ανάπτυξη συμφύσεων με τα σπλάχνα 30 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Μ ΣΕΤ 

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2�


ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) 
ΤΜΗΜΑΤΑ. ΔΗΛ: ΕΝΟΣ ΕΥΘΕΩΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΟΠΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,5X10CM 
ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΠΥΚΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ. Ο 
ΚΩΝΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΤΑΛΑ Η ΚΩΝΟΥΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ MILLICAN ΜΕΓΕΘΟΣ S, 
M, 31 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ L ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΑΠΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΤΜΗΜΑΤΑ. ΔΗΛ: ΕΝΟΣ ΕΥΘΕΩΣ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΟΠΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,5X10CM ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ 
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΠΥΚΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ. Ο ΚΩΝΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΤΑΛΑ Η 
ΚΩΝΟΥΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ MILLICAN ΜΕΓΕΘΟΣ L, XL 33 ΣΕΤ ΚΩΝΟΥ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΣΕΤ ΚΩΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΤΟΙΜΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΩΝΟ ΠΥΚΝΗΣ 
ΠΛΕΞΗΣ, ΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΤΑΛΑ Η ΚΩΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΟΠΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,5χ9cm±1, 
ΑΠΌ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ MILLICAN. ΣΕ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΝΟΥ: S, M, L, XL Προτείνουμε την συμπλήρωση των παραπάνω προδιαγραφών για τους 
κάτωθι λόγους: • Ο τρισδιάστατος κώνος επιτρέπει στον χειρουργό να εφαρμόσει τη νέα πρωτοποριακή 
τεχνική κώνου Millican δηλαδή το εξωτερικό περίβλημα του κώνου, χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα, 
τοποθετείται στον προπεριτοναϊκό χώρο έτσι ώστε να κάθεται τεντωμένο έναντι του οπίσθιου τοιχώματος της 
εγκάρσιας περιτονίας και διατηρείται στην θέση του με την βοήθεια της ενδοκοιλιακής πίεσης. • Οι ειδικές 
εξωτερικές πτυχώσεις του προσχηματισμένου τρισδιάστατου κώνου επιτρέπουν να καλύπτει ομοιόμορφα 
χάσματα διαφόρων μεγεθών και σχημάτων. • Σύμφωνα με μελέτες το υλικό κατασκευής μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο έχει αποδεχθεί ανώτερο άλλων συνθετικών υλικών καθώς αντιστέκεται στην επιμόλυνση, 
επιτρέπει ταχεία ινοβλάστηση και ενσωματώνεται πλήρως διασφαλίζοντας καλύτερο μετεγχειρητικό 
αποτέλεσμα για τον ασθενή χωρίς να επηρεάζεται η δύναμη της αποκατάστασης. • Ο σχεδιασμός 
κατασκευής του με πολλαπλά εσωτερικά πέταλα με δυνατότητα αφαίρεσης επιτρέπει στον χειρουργό την 
διαμόρφωση του σωστού μεγέθους σύμφωνα με την ανατομία του ασθενή κατά την διάρκεια της επέμβασης 
ενώ παράλληλα το πλέγμα μπορεί να προσαρμοστεί στην ανατομία της περιοχής χωρίς τάση βοηθώντας 
στην μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς. 34 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΙΚΤΑ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ & ΔΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30X30CM ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ 
ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΩΔΟΥΣ 
ΓΕΛΗΣ ΑΠΟ PVP ΚΑΙ PEG, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10X15, 15Χ20, 20X25, 30X30CM Προτείνουμε την συγκεκριμένη 
προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους: • Με την χρήση αυτοκόλλητου πλέγματος δεν απαιτείται η χρήση 
ραμμάτων για στην στερέωση του με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος, το κόστος της 
επέμβασης και ο μετεγχειρητικός πόνος για τον ασθενή. • Με την χρήση ημιαπορροφήσιμου πλέγματος 
χαμηλού βάρους παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας λιγότερο ξένο σώμα στον 
οργανισμό, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αποκατάστασης. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. Με εκτίμηση, Για την Bard Ελλάς Α.Ε. 
Ευγένιος Αργύρης Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών 
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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1565 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/2/2018 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη προμήθεια ' 
Αναλωσίμου Υλικού Χειρουργείου - Νευροχειρουργικό'' του ΠΠΥΦΥ 2013 για τη διενέργεια διαγωνισμού. 
Αξιότιμες κυρίες/κύριοι, Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας υποβάλουμε τις προτάσεις μας για τις 
προδιαγραφές των κατωτέρω ειδών: Α/Α 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί μ.χ. * Να 
διαθέτουν CE. * Να είναι κατασκευασμένοι από ημίσκληρο μη τοξικό πολυαιθυλενικό υλικό. * Να φέρουν 
διαφορετική χρωματιστή ένδειξη ανά διάσταση. * Να είναι μιας χρήσεως, ατομικά αποστειρωμένοι. * Να είναι 
ατραυματικοί και latex free. Α/Α 8 Αντιμικροβιακοί τάπητες * Να διαθέτουν σήμανση CE. * Να είναι 
αυτοκόλλητοι για τις εισόδους χειρουργείων και άλλων αποστειρωμένων χώρων και clean rooms, λείας 
επιφάνειας. * Να αποτελούνται από φύλλα κατασκευασμένα από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, τα 
οποία είναι κολλημένα μεταξύ τους σε μπλοκ των 300 φύλλων, δεν τσαλακώνονται, σε διαστάσεις 115 Χ 46 
cm. * Τα φύλλα είναι κολλημένα μεταξύ και επικαλυμμένα με μη τοξική υδατοδιαλυτή κόλλα. * Στη μία άκρη 
του τάπητα υπάρχουν χρωματιστές ταινίες χρώματος γαλάζιου για να διευκολύνεται η αλλαγή των φύλλων. * 
Τα φύλλα είναι αριθμημένα για το σωστό έλεγχο κατανάλωσης. Α/Α 9 Ταινίες αποστείρωσης υγρού κλιβάνου 
εξωτερικοί * Να διαθέτουν σήμανση CE. * Να είναι κατάλληλες για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο 
εξωτερικό του πακέτου. * Να ξετυλίγονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα κόλλας στο χαρτί και στο 
ύφασμα. * Να φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια συνεχόμενη ένδειξη αποστείρωσης (απότομη χρωματική 
αλλαγή) ανά 1 cm περίπου. * Να είναι από χαρτί κρεπ το οποίο δεν ξεκολλάει κατά τη διάρκεια του 
κλιβανισμού. Α/Α 10 Διαθερμίες μ.χ. * Να διαθέτουν σήμανση CE. * Να είναι ελεγχόμενες χειροκίνητα με 



ενσωματωμένη ακίδα σε σχήμα λεπίδας. * Να έχουν 2 μπουτόν. * To μαχαιρίδιο να έχει μήκος 70 mm και 3 
m καλώδιο. Α/Α 11 Εξωλκείς μεταλλικών συνδετήρων χειρουργικών τομών * Να διαθέτει σήμανση CE. * Να 
έχει κατασκευαστεί ώστε να αφαιρεί τα κλιπς εύκολα χωρίς να ερεθίζει το συρραμμένο δέρμα. * Να είναι 
αναλώσιμοι, μεταλλικοί, γαλάζιου χρώματος. * Να είναι αποστειρωμένοι σε οξείδιο του αιθυλενίου. Α/Α 13 
Κάλυμμα χειρολαβής προβολέων χειρουργείου μεγάλων διαστάσεων * Να διευκρινιστεί το επιθυμητό 
μέγεθος Α/Α 15 Μπλούζες απλές * Να διαθέτουν σήμανση CE. * Να είναι μη αποστειρωμένες με λάστιχο. * 
Να είναι από υλικό NON WOVEN, με κορδόνια που δένουν στο λαιμό και ζώνη στη μέση. * Να οριστεί το 
επιθυμητό βάρος τους. Α/Α 18 Πλάκες γείωσης διαθερμιών διπλής ασφάλειας * Να διαθέτουν σήμανση CE. * 
Να είναι αυτοκόλλητες, με αγώγιμη περιοχή 90cm² και ασφαλή συγκόλληση στο δέρμα του ασθενούς. * Η 
γεωμετρία του στρογγυλού τελειώματος της άκρης να διασκορπίζει το ρεύμα πιο αποτελεσματικά, 
διατηρώντας την επαφή μεταξύ του ασθενούς και της πλάκας πιο δροσερή. * Το μαλακό υδροζελέ να είναι 
φιλικό προς το δέρμα και δημιουργεί καλύτερη επαφή μεταξύ του ασθενούς και της πλάκας, που κάνει την 
ηλεκτρική επαφή πιο αποδοτική. * Να μην απαιτείται συμβατότητα από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο γιατί 
αποκλείονται εταιρείες με πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους εγκεκριμένους φόρεις. Α/Α 20 Σακούλες - Θήκες 
αποστείρωσης * Να διαθέτουν σήμανση CE. * Η επιφάνεια τους να είναι η μία χάρτινη (υψηλής χημικής 
καθαρότητας χαρτί) και η άλλη από διαφανές πλαστικό φίλμ (πολυαιθυλένιο /πολυεστέρα) για οπτική 
δυνατότητα του περιεχομένου. * Να διαθέτουν πλαϊνή πολλαπλή συρραφή που δεν ξεκολλάει εύκολα. * Να 
διαθέτουν τρείς δείκτες αλλαγής: για κλίβανο ατμού, αερίου και φορμαλδεΰδης. Α/Α 51, 52 & 53 Λαρυγγικές 
μάσκες πολλαπλών χρήσεων * Να διαθέτουν σήμανση CE. * Να αποτελούνται από τη λαρυγγική μάσκα-
αεραγωγό, φουσκωτό cuff, cuff παροχής αέρα, σωλήνα παροχής αέρα, συνδετικό παροχής αέρα και 
βαλβίδα μονής οδού. * Η λαρυγγική μάσκα να έχει έξυπνο σχεδιασμό και να είναι εύχρηστη. Α/Α 57 
Κοστούμια χειρουργείου μ.χ. * Να διαθέτουν σήμανση CE. * Να έχουν τσέπη στο πάνω μέρος αριστερά, στο 
κάτω δεξιά μέρος του υποκαμίσου και στο παντελόνι. * Να έχουν δέσιμο στο παντελόνι με κορδόνι για 
αυξομείωση της μέσης. Α/Α 58 Μάσκες χειρουργείου δετές μ.χ. * Να διαθέτουν σήμανση CE. * Να είναι 
πράσινες, 3PLY, με πιέτα και φίλτρο για συγκράτηση μικροβίων και επιρήνειο έλασμα σε όλο το μήκος. * Να 
φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της μεγάλης πλευράς. * Να είναι μαλακές και φιλικές προς 
το πρόσωπο. * Τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα και να παραμένουν σταθερές στη θέση τους. * Να είναι 
αδιάβροχες, άοσμες και αντιαλλεργικές με άριστη ικανότητα αναπνοής. * Να φέρουν κορδόνια αντιαλλεργικά 
γαζωμένα. * Να είναι απαλλαγμένες από τοξικές ουσίες. Να μην είναι από εύφλεκτο υλικό. * Να φέρουν 
συσκευασία ασφαλή και πρακτική. Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Για λογαριασμό της 
εταιρείας ΙΑΤΡΟΚΑΛ-Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ Πέππα Ιωάννα  
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Πρόταση Εισαγωγής Νέων Προδιαγραφών Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές ανακοινώσεις γίνονται 
αναφορές σε κάποια νέα προϊόντα, τα όποια αφορούν σε ένα νέο είδος αυτοκαθηλούμενου πλέγματος, ένα 
νέο αιμοστατικό καθώς και μια νέα συσκευή καθαρισμού και θέρμανσης των λαπαροσκοπίων που 
χρησιμοποιούνται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Τα προϊόντα αυτά είναι τα εξής: 1. Σύστημα 
αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από: προσχηματισμένο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα 
και στρογγυλό πλέγμα πωματισμού από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα από 
πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του διαστάσεων 8cm. Πιθανό κόστος 160€ / τεμάχιο. Το βασικό 
πλεονέκτημα που προσφέρει το προαναφερόμενο σετ, είναι ότι επιτρέπει τη τοποθέτηση του κώνου στην 
επέμβαση της βουβωνοκήλης, χωρίς την χρήση ραμμάτων καθήλωσης, μιας και τα άγκιστρα 
πολυγαλακτικού οξέος καθηλώνουν το πλέγμα στην επιθυμητή θέση. Τα πλεονεκτήματα πολλά και 
σημαντικά, τα βασικότερα, η ασφαλής τοποθέτηση του κώνου δίχως ράμμα, που συνεπάγεται πρώτον 
ασφάλεια για τον ασθενή, μιας και δεν υπάρχει κίνδυνος περίσφιξης κάποιου νεύρου της βουβωνικής 
περιοχής, που θα οδηγούσε σε πόνο για τον ασθενή, και μεγαλύτερη νοσηλεία. Δεύτερον σημαντική 
οικονομία μιας και εξαλείφει την χρήση ραμμάτων και καθηλωτικών λόγω της δυνατότητας αυτοκαθήλωσης, 
σημαντική μείωση νοσηλείας των ασθενών λόγω απουσίας τού μετεγχειρητικού πόνου. 2. Αιμοστατικό από 
οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη και ενεργή πολύ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο 
για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη σύμβατος με τις κλασσικές 
μεθόδους (πίεση, απολίνωση κτλ.) Πλήρως απορρόφηση σε 28 ημέρες. Διαστάσεις: α) 2Χ4 εκ. Πιθανό 
κόστος 255€ / τεμάχιο. β) 5Χ10 εκ. Πιθανό κόστος 390€ / τεμάχιο. Το πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του 
προαναφερόμενου υλικού, η δυνατότητα του να πετύχει αιμόσταση σε 30 – 60 δευτερόλεπτα σε δύσκολες 
αιμορραγίες. 3. Σύστημα καθαρισμού και θέρμανσης οπτικών που να αποτελείτε από: α) μηχάνημα 
θέρμανσης και καθαρισμού των οπτικών, β) στειλεός καθαρισμού τροκάρ από 3 χιλ. - 7 χιλ. και από 7 χιλ. - 
12 χιλ. γ) δυο εξαιρετικά μαλακά υφάσματα από μικροίνες διαστάσεων 15 εκ. Χ 20 εκ. περίπου για 
καθαρισμό των οπτικών. Πιθανό κόστος 65€ / τεμάχιο. Σημαντικό χαρακτηριστικό του προαναφερόμενου 
προϊόντος, η δυνατότητα του να καθαρίζει κάθε λαπαροσκόπιο, ώστε να υπάρχει υψηλής ευκρίνειας εικόνα, 
μα και να φθάνει το λαπαροσκόπιο στην θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, έτσι ώστε να μην θολώνει 
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την ένταξη των 
προαναφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών, λόγω των σημαντικών χαρακτηριστικών που διαθέτουν. Στην 
διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. Έδρα: Γκιώνας 1Α, 
Μεταμόρφωση, Υπ. Β. Ελλάδος: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών ΤΘ 60688, ΤΚ 57001, Θέρμη 
Θεσσαλονίκης ΤΗΛ. 2310-474299 ΦΑΞ: 2310-472155  

 



 


