
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                                Αθήνα 10-11-2017 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                         Απιθ. Ππωη. 17182 

   «Η ΔΛΠΙ» 

Τκήκα Οηθνλνκηθό 

Γξ. Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθνξίεο  : Μαξίλα Σεηάθε 

Τει: 213 2039 142  

Φαμ: 213 2039 242 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ  

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΞΩΓΟΔΛΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ 

Σο ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ», ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 47, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη 

δηαγωληζκό, γηα ηελ πξνκήζεηα «ιξωδοελαζηικών οςζιών» , καλεί όινπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπο 

οικονομικούρ θοπείρ, να ςποβάλλοςν ζσόλια -  πποηάζειρ - παπαηηπήζειρ  επί ηων ηεσνικών 

πποδιαγπαθών ηος Νοζοκομείος. 

Τα παξαπάλω, πξέπεη λα  πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζηελ Ειιεληθή ή Αγγιηθή Γιώζζα θαη εθηόο από 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη εγγξάθωο θαη ζε καγλεηηθή κνξθή, ζην 

Πξωηόθνιιν  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ, νξίδεηαη η επομένη ηα ανάπηηζηρ  ηηρ  παπούζαρ ππόζκληζηρ 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (http//www.elpis.gr) , και ζηο ΔΗΓΗ δειαδή ε 14ε – 

11 -2017 . 

 Η δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο   θα διαπκέζει δέκα πένηε  (15) ημέπερ , έωο θαη ηηο 28-11-

2017. 

 

 

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη Γξ. Πξνκεζεηώλ :  

msetaki@0283.syzefxis.gov.gr 

Σηλ. Δπικοινωνίαρ :213 2039 142 

Φαξ Γξακκαηείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ:213 2039 145 

Σασ. Γιεύθςνζη: Γημηηζάναρ 7 – Ακπειόθεπνη – Αζήλα 

Σ.Κ. 11474  

 

  Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

         ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΑΣΛΗ 

Κοινοποίηζη: 

Γξ. Πξνκεζεηώλ 
 



 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 
1. Πλαςτικά φιαλίδια των 15ml ςτείρου ιςότονου διαλφματοσ ζκπλυςησ του οφθαλμοφ. 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ: : Στείρο ιςότονο διάλυμα ςε περιζκτη 15ml. 

 

2. Σάκκοι των 500 ml προςαρμοηόμενοι ςτο μθχάνθμα φακοκρυψίασ  για τθ δθμιουργία 

ελεγχόμενων ςυνκθκϊν πίεςθσ μζςα ςτον οφκαλμό κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ. 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ: Στείρο ιςότονο διάλυμα που περιζχει sodium chloride 

(NaCl) 0.64%, potassium chloride (KCl) 0.075%, calcium chloride dihydrate. 

 

3. Αποςτειρωμζνθ ιξωδοελαςτικι ουςία  με μια (1) ςφριγγα ςτθν ςυςκευαςία 

Τερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

      Μία ζπζθεπαζία απνζηεηξσκέλε ημσδνειαζηηθήο νπζίαο πιήξσο δηαθαλήο 

θαη       λα κελ πξνθαιεί θπζαιίδεο θαηά ηελ έγρπζή ηεο , λα πεξηέρεη :  

 Υαινπξνληθό λάηξην 1,7% πξνεξρόκελν από βαθηεξηαθή δύκσζε 

 Μνξηαθό βάξνο ≥ 1.800.000 daltons 

 Ph 7,2 + / - 0,4 

 Ιμώδεο 45.000 +/- 15.000cps ( ή mPa.s) 

 Οζκσηηθή πίεζε 200 – 400 mOsM 

 Βειόλα 27G 

 Πεξηεθηηθόηεηα 1ml 

 Να δηαηεξείηαη εθηόο ςπγείνπ ζε ζεξκνθξαζία 10 - 30̊ C 
 


