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           ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ: 14-02-2023 

     4η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.: 1551 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

 

Ανοικηως Γιαγφνιζμως 

για ηην προμήθεια ηοσ Νοζοκομείοσ με θίληρα αιμοπροζρωθηζης, ενδεικηικοϊ 

προψπολογιζμοϊ για δϊο έηη 28.080,00€ πλέον θπα, ζσνολικοϊ ενδεικηικοϊ 

προψπολογιζμοϊ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 29.764,80€, με κριηήριο 

καηακϊρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα απω οικονομική άπουη προζθορά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμής». 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Πξνκήζεηα  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ κε θίιηξα 

αηκνπξνζξφθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο 
νξίδνληαη απηέο ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 

ΑΠΟΦΑΔΙ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

Σελ αξηζκ. Θ.14ν/Γ. 1ν/20-01-2023 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε επαλαπξνθήξπμε ησλ θίιηξσλ αηκνπξνζξφθεζεο, 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 29.764,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

ΣΡΟΠΟ 
ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προζθορές να αποζηέλλονηαι-καηαηίθενηαι ζηην διεϊθσνζη:  

Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ, 25εο Μαΐνπ 152, Σ.Κ. 68300 Γηδ/ρν, 
ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 25533-50329.  

Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοιτθεί 
απω ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 

ΣΡΟΠΟ 
 ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ     

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη: 

(α) Να ππνβιεζεί ζε θιεηζηφ θάθειν  κε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη 

ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ 1551/2023 πξνκήζεηα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ κε ΦΙΛΣΡΑ ΑΙΜΟΠΡΟΡΟΦΗΗ θαη λα παξαδνζεί ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

(β) Να θέξεη ΦΡΑΓΙΓΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη ΤΠΟΓΡΑΦΗ ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

(γ) Να θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

Σμήμα:  Οηθνλνκηθνχ  

Γραθείο: Πξνκεζεηψλ 

Πληρ.: Νηηλνχδε Υξχζα 

Σατ.Γ/νζη: 25εο Μαΐνπ 152, 68300  

Σηλ.: 25533-50329  

e-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

  ΠΡΟ:      ΚΑΘΔ   ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
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παξαηίζεληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι κε ηίηιν «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο ζην νπνίν 
πεξηγξάθνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

(δ) Να πεξηιακβάλεη: 

 ηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, σο εμήο: 

 πκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. ηηο ηηκέο απηέο είηε 
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά είηε φρη, ελλνείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ 

Φ.Π.Α. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 

 Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίλεηαη ζε Euro. Θα αλαγξάθνληαη δε 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. 

 Η ηηκή ζα δίλεηαη κε Φ.Π.Α. θαη ρσξίο Φ.Π.Α. Γηα ηε ζχγθξηζε 
ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. 

Η πξνζθεξφκελε  ηηκή   δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά  ηελ  
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

 

Οη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο, 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ μεθηλά κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπ  

παξφληνο. 

 Τποβολή προζθορϋν: έσο Σεηάρηη, 01-03-2023 ϋρα 14:30 

ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Υρωνος Γιενέργειας: Πέμπηη, 02-03-2023 ϋρα 10:00 π.μ. 

 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηεξείηαη απαξέγθιηηα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Δίθνζη ελλέα ρηιηάδεο εθηαθφζηα εμήληα ηέζζεξα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

κε θπα (29.764,80€) ήηνη δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο νρηαθφζηα νγδφληα δχν 

επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά κε θπα (14.882,40€) γηα ηελ εηήζηα ζχκβαζε 

θαη δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο νρηαθφζηα νγδφληα δχν επξψ θαη ζαξάληα 

ιεπηά κε θπα (14.882,40€) γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε. 

ΚΩΓΙΚΟ CPV CPV: 33181200-4 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ 

ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γψδεθα (12) κήλεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο   απαξάδεθηε. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ 
ΣΗ  ΤΜΒΑΗ 

Έλα (1) έηνο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο (1) αθφκε έηνπο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η πλέον ζσμθέροσζα απω οικονομική άπουη προζθορά 

αποκλειζηικά  βάζει ηιμής 
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Σο Δσρφπαχκω Δνιαίο  Έγγραθο σμβάζεφν (ΔΔΔ) 

ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα.  

2. Σα νομιμοποιηηικά έγγραθα κάθε ζσμμεηέτονηος, φπσο: - 

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (Δπαγγεικαηηθνχ, Βηνηερληθνχ 

θ.ι.π.) κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζ’ 

απηφ, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Αξρή, - ην Φ.Δ.Κ. 

ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ.), - επθξηλή θσηναληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν 

Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή 

ησλ εηαηξηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο,  εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ 

ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν / εθπξφζσπφ ηνπο. 

4. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 

(Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Νφκηκν 

Δθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο,  ζηελ νπνία  ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζα δειψλεηαη φηη: 

 Ο πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 Σα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

παξαξηήκαηνο. 
 φηη κπνξείηε λα ιάβεηε φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο 
θαη άιισλ πξνζψπσλ. 

 φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο ηελ 

πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα 
ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ηελ αληαπφθξηζή 

ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο,. 

 φηη  εγγπάζηε φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαζέηεηε 

επαξθή πνζφηεηα πιηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 

 παξαηηείζηε απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 ζπκκεηέρεηε κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 

 αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο 
καο ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016.  

 Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

 
5.  Αλαιπηηθή ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο.  

6. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  
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ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ 
ΔΚΣΔΛΔΗ 

Οξίδεηαη ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο  Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή 
νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε 

ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα 

πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

α) Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
εηδψλ  θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ 

εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκη-
θψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε 

άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο 
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 
πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΑΓΗΤ) επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ  
Ν.4912/2022 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ 
ΔΗΓΗ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα 
θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
γ) Κξάηεζε χςνπο 2% ππέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείν 

Τγείαο.  

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ 
ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ 

πνζνχ.  

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα είλαη αλεξηεκέλε: 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Πξφγξακκα 

ΓΙΑΤΓΔΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 ην Κεληξηθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) 
www.eprocurement.gov.gr 

 ηελ ηζηνζειίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 

 
Η   ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
       

 

 
ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ  

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ 

ΦΠΑ 

1 
Φίιηξα αηκνπξνζξφθεζεο γηα επηπινθέο 

ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ 
60 12.402,00 

2 
Φίιηξα αηκνπξνζξφθεζεο γηα 

δειεηεξηάζεηο 
4 2.480,40 

 
 

1. Φίληρα αιμοπροζρωθηζης για επιπλοκές τρωνιας νεθρικής νωζοσ  

 
Δηδηθφ set secondary cross-linking αηκνπξνζξνθεηηθήο ξεηίλεο νπδέηεξσλ καθξνπφξσλ, 

γηα επηπινθέο ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ, κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο – ζπλνιηθφο αξηζκφο 85 
 Η ξεηίλε λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο secondary cross linking. 

 Να είλαη απνζηεηξσκέλα κε γ αθηηλνβνιία. 

 Παξαθαιψ λα ζπκπεξηιεθζνχλ κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ βηνζπκβαηφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ set αηκνπξνζξφθεζεο 

 Να απνκαθξχλεη απνηειεζκαηηθά κέζνπ κνξηαθνχ βάξνπο θαη ζπλδεδεκέλεο κε 

πξσηεΐλεο νπξαηκηθέο ηνμίλεο φπσο: β2- MG, Παξαζνξκφλε, Λεπηίλε, TNF, IL, CRP, 

AGEs, Hcy θαη Ras θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο επηπινθέο αηκνθάζαξζεο 

 

 

2. Φίληρα αιμοπροζρωθηζης για δηληηηριάζεις 

Δηδηθφ set secondary cross-linking αηκνπξνζξνθεηηθήο ξεηίλεο νπδέηεξσλ καθξνπφξσλ, 
γηα δειεηεξηάζεηο, κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο – ζπλνιηθφο αξηζκφο  5 

 Η ξεηίλε λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο secondary cross linking. 

 Να είλαη απνζηεηξσκέλα κε γ αθηηλνβνιία. 

 Παξαθαιψ λα ζπκπεξηιεθζνχλ κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ βηνζπκβαηφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ set αηκνπξνζξφθεζεο 

 Να αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά δειεηεξηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ: 

 Φπηνθάξκαθα θαη Παξαζηηνθηφλα 

 Πνληηθνθάξκαθα 

 Βηνηνμίλεο 

 Βηνκεραληθά παξάγσγα 

 Τπεξβνιηθή δφζε θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ 
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