
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ  1
η
 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» 

 

Στην Καστοριά σήμερα την 13-12-2017 ημέρα Τετάρτη στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς έγινε η 

αξιολόγηση των παρατηρήσεων των εταιρειών, στις τεχνικές προδιαγραφές «Αναλώσιμα υλικά θεραπείας 

νεφρών» που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση στον ιστότοπο του Νοσοκομείου ( από 27-09-2017 έως 07-

10-2017) από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 7026/05-

09-2017   απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. 

 

Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών αποτελείται από τα παρακάτω μέλη : 

1. Τζιάμαλης Μάριος - Δ/ντής Νεφρολογίας 

2. Τζήμα Πηνελόπη – ΤΕ Νοσηλευτικής 

3. Σπυρίδου Παρθένα – ΤΕ Νοσηλευτικής 

 

Η επιτροπή αφού προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των παρατηρήσεων εισηγείται την διατήρηση 

των προδιαγραφών ως έχει. 

Ειδικότερα: 

Α/Α Περιγραφή είδους Απαντήσεις επί παρατηρήσεων 

1 Φύσιγγες σκόνης διτανθρακικού 

νατρίου 720 gr για μηχαν. BRAUN 

Οι φύσιγγες θα πρέπει να έχουν περιεκτικότητα 

720g 750g, να φέρουν τη σήμανση CE, να φέρουν 

δύο φίλτρα (στο άνω και στο κάτω μέρος για 

κατακράτηση σωματιδίων) και να είναι ελεύθερες 

πυρετογόνων  

2 Φύσιγγες σκόνης διτανθρακικού 

νατρίου 720 gr για μηχαν. Fresenius 

Οι φύσιγγες θα πρέπει να έχουν περιεκτικότητα 

650g - 750g, να είναι ελεύθερες πυρετογόνων 

ουσιών, να φέρουν τη σήμανση CE. 

3 Βελόνα – Φίστουλα παρακέντησης 

αγγειακών προσπελάσεων με κλιπς 

(περιστρεφόμενη πεταλούδα και 

οπή (black – Eye) Διάμετρος 

βελόνας 15 G (150 mm) 

Οι βελόνες να φέρουν τη σήμανση CE. 

4 Βελόνα – φίστουλα παρακέντησης 

αγγειακών προσπελάσεων με κλιπς 

(περιστρεφόμενη πεταλούδα και 

οπή (black – Eye) Διάμετρος 

βελόνας 16 G (160 mm) 

Οι βελόνες να φέρουν τη σήμανση CE. 

5 Συνδετικά τύπου Y  (χωρίς βελόνα) 

για αιμοκάθαρση μονής βελόνας 

 

6 Σετ παρακέντησης φίστουλας (σετ 

Αιμοκάθαρσης) 

Το Σετ να φέρει σήμανση CE, να έχει δύο μέρη τα 

οποία να διαχωρίζονται εύκολα ένα 

εισόδου/έναρξης και ένα εξόδου/λήξης του 

ασθενούς από την αιμοκάθαρση. 

 Το Σετ έναρξης να περιλαμβάνει: 1 ζεύγος 

γάντια, χειρουργικό πεδίο, επιθέματα γάζας 

(τουλάχιστον 2), τολύπια γάζας 

(τουλάχιστον 2), 2 αυτοκόλλητα στήριξης 

βελόνας, αυτοκόλλητα σταθεροποίησης των 

γραμμών αιμοκάθαρσης 

 Το Σετ λήξης να περιλαμβάνει: 1 ζεύγος 

γάντια, επιθέματα γάζας (τουλάχιστον 2), 

μικρά και μεγάλα τολύπια γάζας, πίεστρα 

αιμόστασης και αυτοκόλλητα επιθέματα) 



 

7 Φίλτρα μονάδας επεξεργασίας 

νερού: Φίλτρα μικροσωμάτων 20 

Microns 10” 

 

8 Φίλτρα μονάδας επεξεργασίας 

νερού: Φίλτρα μικροσωμάτων 5 

Microns 10” 

 

9 Φίλτρα μονάδας επεξεργασίας 

νερού: Φίλτρα άνθρακος 20 

Microns 10” 

 

10 Διαλύματα 3,5 mEg Ca (γλυκόζη) 5 

lit 

Τα διαλύματα να φέρουν τη σήμανση CE, να είναι 

ελεύθερα ενδοτοξινών, να είναι απαλλαγμένα 

πυρετογόνων ουσιών, τα πώματα να είναι 

υδατοστεγή και να αφαιρούνται εύκολα χωρίς να 

απαιτείται η χρήση κάποιου εργαλείου, η 

επισήμανση των δοχείων να γίνεται με ετικέτες 

διαφορετικών χρωμάτων. 

11 Διαλύματα 2,5 mEg Ca (γλυκόζη) 5 

lit 

Τα διαλύματα να φέρουν τη σήμανση CE, να είναι 

ελεύθερα ενδοτοξινών, να είναι απαλλαγμένα 

πυρετογόνων ουσιών, τα πώματα να είναι 

υδατοστεγή και να αφαιρούνται εύκολα χωρίς να 

απαιτείται η χρήση κάποιου εργαλείου, η 

επισήμανση των δοχείων να γίνεται με ετικέτες 

διαφορετικών χρωμάτων. 

12 Διαλύματα 3,2 mEg Ca (γλυκόζη) 5 

lit 

Τα διαλύματα να φέρουν τη σήμανση CE, να είναι 

ελεύθερα ενδοτοξινών, να είναι απαλλαγμένα 

πυρετογόνων ουσιών, τα πώματα να είναι 

υδατοστεγή και να αφαιρούνται εύκολα χωρίς να 

απαιτείται η χρήση κάποιου εργαλείου, η 

επισήμανση των δοχείων να γίνεται με ετικέτες 

διαφορετικών χρωμάτων. 

13 Διαλύματα 1,5 mEg Ca (γλυκόζη) 5 

lit 

Τα διαλύματα να φέρουν τη σήμανση CE, να είναι 

ελεύθερα ενδοτοξινών, να είναι απαλλαγμένα 

πυρετογόνων ουσιών, τα πώματα να είναι 

υδατοστεγή και να αφαιρούνται εύκολα χωρίς να 

απαιτείται η χρήση κάποιου εργαλείου, η 

επισήμανση των δοχείων να γίνεται με ετικέτες 

διαφορετικών χρωμάτων. 

14 Διαλύματα έκπλυση και ηπαρίν. 

Φίλτρων 1 lt 

 

15 Λαβίδα πλαστική για γραμμή 

αιμοκάθαρσης 

 

16 Αντιδραστήρια Ελέγχου 

Σκληρότητας Νερού 

 

17 Διαλύματα αφαλάτ. Απολύμ. για 

μηχάν. Fresenius 5 lit 

 

18 Απολυμαντικό διάλυμα για 

μηχάνημα Braun κιτρικό οξύ 50% 5 

lit 

Να φέρουν σήμανση CE, να είναι φιλικά προς το 

χρήστη και το περιβάλλον, να παρέχουν 

αποτελεσματικό καθαρισμό των μηχανημάτων 

αιμοκάθαρσης. 

19 Μόνιμοι Καθετήρες Αιμοκάθαρσης Σετ μόνιμου υποκλειδίου/σφαγητιδικού/μηριαίου 

εμφυτεύματος καθετήρα διπλού αυλού, περίπου 

14,5 FR, από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια 

χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου 

εξόδου και σε διάφορα μήκη από 24 – 40cm με 



 

προ-τοποθετημένο σταθερό cuff και να 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για τη 

τοποθέτησή του. Η παροχή να είναι περίπου 

400ml/min, να φέρουν σήμανση CE και να 

αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών  στα 

σκέλη του καθετήρα. 

 

 

 

1. Τζιάμαλης Μάριος - Δ/ντής Νεφρολογίας 

 

 

2. Τζήμα Πηνελόπη – ΤΕ Νοσηλευτικής 

 

 

3. Σπυρίδου Παρθένα – ΤΕ Νοσηλευτικής 

 


