ΑΔΑ: Ψ13646904Ν-Γ1Ρ

22PROC011381341 2022-10-07
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΩΝ
« Ζ ΔΛΠΙ »
Γ/ΝΖ:
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΤΠΟΓ/ΝΖ:
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ:
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΗΟ:
ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΠΛΖΡ:
E. ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΚΖ
Μ. ΗΣΑΡΗΓΟΤ
Π. ΓΚΟΒΔΖ
ΣΖΛ:
213 2039 136
ΦΑΞ:
213 2039 242
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ:
ΓΖΜΖΣΑΝΑ 7
Σ.Κ.:
11522

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.10.07 11:09:47
EEST
Reason:
Location: Athens

Αζήλα, 06-10-2022
Αρηζκ. Πρωη. 14043
Αλαρηεηέα ζηο ΚΖΜΓΖ θαη ζηο ΓΙΑΤΓΔΙΑ

ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ

ΘΔΜΑ: ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ «ΙΑΣΡΙΚΖ ΓΑΕΑ - ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ ».
Σο ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΙ» , προθεηκέλοσ λα δηελεργήζεη δηαγωληζκό προκήζεηας «Ιαηρηθή Γάδα - Αηκοζηαηηθά», προηίζεηαη λα
προβεί ζηελ ζσιιογή οηθολοκηθώλ προζθορώλ, γηα ηα παραθάηω είδε:
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ΔΗΓΟ
ΓΑΕΑ NON WOVEN 4 PLAY 5Υ5
Από ζπλζεηηθέο ίλεο πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο
θαη αληνρήο ( 50% POLYESTER + 50% RAYON ).
Να κελ επηθνιιάηαη ζην ηξαύκα θαη λα κελ αθήλεη
μέθηηα. Δηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα επράξηζηε
αίζζεζε ζηελ επαθή
ΓΑΕΑ NON WOVEN 4 PLAY 10Υ10
Από ζπλζεηηθέο ίλεο πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο
θαη αληνρήο ( 50% POLYESTER + 50% RAYON ).
Να κελ επηθνιιάηαη ζην ηξαύκα θαη λα κελ αθήλεη
μέθηηα. Δηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα επράξηζηε
αίζζεζε ζηελ επαθή
ΓΑΕΑ NON WOVEN 4 PLAY 10Υ20
Από ζπλζεηηθέο ίλεο πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο
θαη αληνρήο ( 50% POLYESTER + 50% RAYON ).
Να κελ επηθνιιάηαη ζην ηξαύκα θαη λα κελ αθήλεη
μέθηηα. Δηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα επράξηζηε
αίζζεζε ζηελ επαθή
ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ ΓΗΠΛΩΜΔΝΖ 10Υ20
Να είλαη 12ply, λα απνηειείηαη από 100% βακβάθη,
λα είλαη απνξξνθεηηθή, ρσξίο θόιια θαη νπηηθνύ
απνηειέζκαηνο ιεπθαληηθέο νπζίεο , λα κελ είλαη
όμηλε, λα κελ είλαη αιθαιηθή, κε πγξαζία ιηγόηεξε
ηνπ 8%, λα θέξεη πιαζηηθό αθηηλνζθηεξό λήκα θαη
λα κελ κέλνπλ μέθηηα θαηά ηελ ρξήζε, λα έρεη
ππθλή ύθαλζε γηα ζσζηή αηκόζηαζε.
ΒΑΜΒΑΚΩΣΔ ΓΑΕΔ Δ ΠΑΚΔΣΑ 10X20CM
Αηκνζηαηηθή
γάδα
απνξξνθήζηκε
κε
απνδεδεηγκέλε βαθηεξηνθηόλν δξάζε (ΜRSA –
MRSΔ), από 100% Ομεηδσκέλε Αλαγελλεκέλε
Κπηηαξίλε, εκηδηαπεξαηήο
ύθαλζεο rayon,
δηαηεξείηαη αθέξαην ζε πγξό πεξηβάιινλ, επηθέξεη
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αηκόζηαζε εληόο 2-8 ιεπηώλ, απνξξνθάηαη εληόο
1-2 εβδνκάδσλ, ηνπνζεηείηαη θαη αθαηξείηαη
εύθνια, ρσξίο λα θνιιάεη ζηα γάληηα λα ζθίδεηαη ή
λα ζξπκκαηίδεηαη, θπηηθήο πξνέιεπζεο, επηθέξεη
όμηλν PH πεξηβάιινληνο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε.
Γηαζηάζεηο : 10X20 εθ

7

300419

ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 10Υ10
Να είλαη 12ply, λα απνηειείηαη από 100% βακβάθη,
λα είλαη απνξξνθεηηθή, ρσξίο θόιια θαη νπηηθνύ
απνηειέζκαηνο ιεπθαληηθέο νπζίεο , λα κελ είλαη
όμηλε, λα κελ είλαη αιθαιηθή, κε πγξαζία ιηγόηεξε
ηνπ 8%, λα θέξεη πιαζηηθό αθηηλνζθηεξό λήκα θαη
λα κελ κέλνπλ μέθηηα θαηά ηελ ρξήζε ,λα έρεη
ππθλή ύθαλζε γηα ζσζηή αηκόζηαζε.
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ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ ΓΗΠΛΩΜΔΝΖ 40Υ40
Να είλαη 12ply, λα απνηειείηαη από 100% βακβάθη,
λα είλαη απνξξνθεηηθή, ρσξίο θόιια θαη νπηηθνύ
απνηειέζκαηνο ιεπθαληηθέο νπζίεο , λα κελ είλαη
όμηλε, λα κελ είλαη αιθαιηθή, κε πγξαζία ιηγόηεξε
ηνπ 8%, λα θέξεη πιαζηηθό αθηηλνζθηεξό λήκα θαη
λα κελ κέλνπλ μέθηηα θαηά ηελ ρξήζε κε ππθλή
ύθαλζε γηα ζσζηή ρξήζε, λα έρεη ππθλή ύθαλζε
γηα ζσζηή αηκόζηαζε.
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ΣΟΛΤΠΗΟ ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 20Υ20
Να είλαη 12ply, λα απνηειείηαη από 100% βακβάθη,
λα είλαη απνξξνθεηηθή, ρσξίο θόιια θαη νπηηθνύ
απνηειέζκαηνο ιεπθαληηθέο νπζίεο , λα κελ είλαη
όμηλε, λα κελ είλαη αιθαιηθή, κε πγξαζία ιηγόηεξε
ηνπ 8%, λα θέξεη πιαζηηθό αθηηλνζθηεξό λήκα θαη
λα κελ κέλνπλ μέθηηα θαηά ηελ ρξήζε
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ΣΟΛΤΠΗΟ ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 8Υ8
Να είλαη 12ply, λα απνηειείηαη από 100% βακβάθη,
λα είλαη απνξξνθεηηθή, ρσξίο θόιια θαη νπηηθνύ
απνηειέζκαηνο ιεπθαληηθέο νπζίεο , λα κελ είλαη
όμηλε, λα κελ είλαη αιθαιηθή, κε πγξαζία ιηγόηεξε
ηνπ 8%, λα θέξεη πιαζηηθό αθηηλνζθηεξό λήκα θαη
λα κελ κέλνπλ μέθηηα θαηά ηελ ρξήζε

5.000
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Απνξξνθήζηκνο
πξσθηηθόο αηκνζηαηηθόο
ζπόγγνο από δειαηίλε. Να κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηεγλόο ή εκπνηηζκέλνο ζε
θπζηνινγηθό νξξό. Να κελ θνιιάεη ζηα γάληηα ή
εξγαιεία όηαλ βξαρεί, λα κελ έρεη αιιεξγηθέο
αληηδξάζεηο θαη κε νπδέηεξν ph. Να ειέγρεη άκεζα
ηελ αηκνξξαγία θαη λα απνξξνθάηαη ζε 3-5
βδνκάδεο. Γηαζηάζεηο 30ρ80mm, ρσξίο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
πόγγνο-ηακπόλ κε απνξξνθήζηκν large γηα
πσκαηηζκό ξηλόο
ΚΗΣ ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ ΟΤΗΑ ΜΔ ΘΡΟΜΒΗΝΖ
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Αηκνζηαηηθή ξεπζηή
ρνίξεηα δειαηίλε κε
αλζξώπηλε ζξνκβίλε 2000iu
Να ειέγρεη άκεζα ηεv
αηκνξξαγία θαη λα
απoξξoθάηαη ζην κηθξόηεξν δπλαηό ρξνληθό
δηάζηεκα.Να πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή αλά
ml πξντόληνο (ηηκή/ml πξντόληνο)
ε ζπζθεπαζία κεγαιύηεξε ησλ 6ml, γηα επάξθεηα
κίαο
(1)
ζπζθεπαζίαο,
αλά
πεξηζηαηηθό/ρεηξνπξγείν

2
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70
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ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΖ ΓΔΛΖ
Απνξξνθήζηκνο βηνελεξγόο αηκνζηαηηθόο
παξάγνληαο ζε κνξθή γέιεο κε ηνπιάρηρηνλ 2.500
iu ζξνκβίλεο θαη αηεινθνιιαγόλν (πςειήο
πεξηεθηηθόηεηαο θνιιαγόλν).

70

Σν κείγκα ηεο ζξνκβίλεο θαη ηνπ αηεινθνιιαγόλνπ
λα είλαη νκνγελνπνηεκέλν θαη ν θνξέαο λα είλαη
πξνθνξησκέλνο ζε ζύξηγγα ώζηε ε αλάκεημε λα
γίλεηαη ζε ιηγόηεξν από 30 δεπηεξόιεπηα.

Οη προζθορές ζα πρέπεη λα είλαη ελαρκοληζκέλες κε ηο Παραηερεηήρηο Σηκώλ. ε περίπηωζε ποσ δελ
αληηζηοητίδεηαη κε ηο Π/Σ ασηό ζα αλαθέρεηαη ζηελ προζθορά.
Οη προζθορές ζα σποβάιιοληαη ζηα e-mail: promithion@elpis.gr ή ekalampaliki@elpis.gr. Οη προζθορές ζα
θαηαηεζούλ εληός πέληε (5) εκερώλ από ηελ αλάρηεζε ηες παρούζας ζηο ΚΖΜΓΖ.
Κοηλοποίεζε

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηοσ Γ..

Γραθείο Προκεζεηώλ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΖ ΥΑΛΒΑΣΙΩΣΖ
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