
 

Διδυμότειχο 27-09-2022 

 

 

    Η Δπηηξνπή ηεο κε αξηζκ. 6868/23-08-2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Γηδπκνηείρνπ. 

 

   Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 6868/23-08-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, θαηαζέηεη ηηο  αθόινπζεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε αλαιώζηκα θαη ζπλνδό εμνπιηζκό γηα ζύζηεκα επνύισζεο ηξαπκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο 

αξλεηηθήο πίεζεο (CPV:3300000-0).  

 

Καηαζέηνπκε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΟΤΛΩΗ ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ 

ΠΙΕΗ 

 
1.  Σεη ζπόγγνπ αξγύξνπ ζπζηήκαηνο αξλεηηθήο πίεζεο κε απηνθόιιεην ζσιήλα 

αλαξξόθεζεο ηνπ εμηδξώκαηνο θαη απηνθόιιεηε κεκβξάλε δηαθαλή γηα ηελ επίηεπμε 

αεξνζηεγνύο απνθιεηζκνύ ηνπ ηξαύκαηνο .Τν ζεη λα πεξηέρεη ζπόγγν κε ηνληηθό άξγπξν 

νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλν ζηε δνκή ηνπ, απνζηεηξσκέλν, κε ιεηαζκέλνπο πόξνπο γηα 

κείσζε ηνπ πόλνπ θαηά ηελ αθαίξεζε, απνζηεηξσκέλν ζσιήλα κε δίζθν απνξξόθεζεο από 

καιαθή ζηιηθόλε πνπ λα θέξεη θίιηξν γηα απνθπγή ηεο δπζνζκίαο θαη απηνθόιιεηε 

κεκβξάλε απνζηεηξσκέλε ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Κάζε αλαιώζηκν πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζεη λα είλαη αηνκηθά απνζηεηξσκέλν θαζώο θαη ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ γηα ηέιεηα ζπκβαηόηεηα.  

Α) Σεη ζπόγγνπ αξγύξνπ ζπζηήκαηνο αξλεηηθήο πίεζεο  small, 10 x 7,5 x 3,3 cm   

B) Σεη ζπόγγνπ αξγύξνπ ζπζηήκαηνο αξλεηηθήο πίεζεο  medium, 18 x 12,5 x 3,3 cm 

Γ)  Σεη ζπόγγνπ αξγύξνπ ζπζηήκαηνο αξλεηηθήο πίεζεο  large, 26 x 15 x 3,3 cm     

Όια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελόο ζεη λα έρνπλ δηθή ηνπο μερσξηζηεί ζπζθεπαζία. Η θάζε 

ζπζθεπαζία πεξηέρεη ζήκαλζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη εκπνξηθή επσλπκία θαη δηεύζπλζε ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ, εκπνξηθό θσδηθό ή εκπνξηθή νλνκαζία –πεξηγξαθή πξνηόληνο ,θσδηθό 

παξηίδαο έλδεημε νξηαθήο αζθαινύο εκεξνκελίαο ρξήζεο όπσο πξνβιέπεηαη από ην ΦΔΚ αξ 

θύιινπ αξ 21982/10/2009 (αξΓΥ8δ/Γ.Π.νηθ.130648).                                             

2. ΓΟΦΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Να είλαη απόιπηα ζπκβαηά γηα ηέιεηα πξνζαξκνγή ζην αληίζηνηρν ζεη επηδέζκσλ 

(ζπόγγσλ).Να κεηαηξέπεη ην εμίδξσκα ζε ηδει. Να αλαγξάθεηαη πάλσ ζην κέζν ζπιινγήο 



 

ηνπ εμηδξώκαηνο ε δηαβάζκηζε ησλ ml.Να θέξεη θίιηξν γηα απνθπγή εηζξνήο εμηδξώκαηνο 

ζηελ αληιία. Να είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

Α) Να απνηειείηαη από ην εηδηθό θιεηζηό δνρείν κε ρσξεηηθόηεηα από 400 ml 

Β) Να απνηειείηαη από ην εηδηθό θιεηζηό δνρείν κε ρσξεηηθόηεηα από 1100 ml 

3.  ΣΥΝΟΓΟΣ ΔΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(Η Σπζθεπή παξαρσξείηαη δσξεάλ αλά πεξηζηαηηθό) 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο λα είλαη: 

 Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο πίεζεο έσο 230mmHg 

 Γπλαηόηεηα ειέγρνπ πίεζεο ζηνλ ππζκέλα ηνπ ηξαύκαηνο 

 Γπλαηόηεηα επηινγήο ζπλερόκελεο, δηαιείπνπζαο θαη κεηαβαιιόκελεο ξύζκηζεο ηεο 

ξνήο ηεο πίεζεο 

 Γπλαηόηεηα ερεηηθώλ θαη νπηηθώλ ζπλαγεξκώλ 

 Διαθξηά αληιία κε βάξνο έσο 750 γξ 

 Γηεπηθάλεηα ρξήζηε /αληιίαο ζηα ειιεληθά  

 Γπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο αληιίαο 

 Αλεμαξηεζία ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο από 12 έσο 24 ώξεο κε επαλαθνξηηδόκελε 

κπαηαξία  

 Φίιηξν ζηελ αληιία γηα απνθπγή εηζξνήο εμηδξώκαηνο ζηελ αληιία 

 Να θέξεη CE MARK 

 


