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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 2669 / 2019
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και εως 9/9/2019 ώρα 17:00μμ για το είδος:
ΥΛΙΚΑ Μ/Γ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ) - ΤΕΧ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ)
Αναλυτικότερα :
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ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΣΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ή ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1. Να είναι επανατοποθετούμενη με το ένα χέρι.
2. Να είναι κατάλληλη για την προεγχειρητική σήμανση τοπικών βλαβών.
3. Να έχει σχεδιασμό για εύκολο χειρισμό με ένα χέρι
4. Αφαιρούμενη λαβη για τη διαδικασία μαστογραφίας.
5. Να διαθέτει αναδιπλούμενο άγκιστρο με μοναδική ευελιξία.
6. Να διαθέτει δείκτη ώστε να φαίνεται η κατεύθυνση του άγκιστρου.
7. Να διαθέτει ηχογενή βελόνα κατάλληλη για χρήση υπερήχων.
8. Η απελευθέρωση του άγκιστρου να γίνεται στο άκρο της βελόνας για ακριβή στόχευση.
9. Να διαθέτει σημάνσεις βάθους εκατοστού.
10. Να διαθέτει ειδικό stopper για μερική απελευθέρωση του άγκιστρου πριν την επιβεβαίωση της θέσης.
11. Να διαθέτει άγκιστρο 9mm
12. Να έχει μέγεθος 19Gx10cm
13. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001:2008 για εμπορία,
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη και ISO 13485.
14. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, όπως επίσης να είναι
ενταγμένη σε σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών σύμφωνα με τον Ν.2939/2001 και το Π.Δ 117/2004.
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ΚΟΛΠΙΚΟΙ ΠΕΣΣΟΙ ΤΥΠΟΥ CERCLAGE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
O κολπικός πεσσός τυπου cerclage χρησιμοποιείται για εγκυες γυναίκες με ιστορικό προωρου
τοκετου , σε εγκυες γυναικες με ανεπαρκεια τραχηλου της μητρας ή σε εγκυες γυναικες με πολυδυμες
κυησεις.Υποστηριζει τον τραχηλο
της μητρας και μετατοπιζει τη θεση του προς το ιερο οστουν.Διαθετει 6 οπες περιμετρικα και πρεπει να ειναι:
1.κατασκευασμενος απο 100% ιατρικου βαθμου σιλικονη
2.latex free
3.ευκαμπτος και ανθεκτικης κατασκευης
4.να επιδεχεται αποστειρωσης σε υγρο κλιβανο
5.να διαθετει υποστηριξη για ειδικες περιπτωσεις.
Οι διαστασεις του προαναφερομενου ειδους με υποστηριξη κυμαινονται απο
CP50/18 (εξωτ διαμ 50mm ? εσωτ διαμ 18mm)
CP1 Cerclage cup pessary with drain No1
CP55/23 (εξωτ διαμ 55mm ? εσωτ διαμ 23mm)
CP2 Cerclage cup pessary with drain No2
CP60/28 (εξωτ διαμ 60mm ? εσωτ διαμ 28mm)
CP3 Cerclage cup pessary with drain No3
CP65/33 (εξωτ διαμ 65mm ? εσωτ διαμ 33mm)
CP4 Cerclage cup pessary with drain No4
CP70/38 (εξωτ διαμ 70mm ? εσωτ διαμ 38mm)
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ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ - ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΚΝΗΜΗΣ - ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Οι περισκελίδες διαβαθμισμένης συμπίεσης - αποσυμπίεσης μαζί με την συσκευή ( η οποια παρεχεται δωρεαν ως
συνοδος εξοπλισμος)
έχουν την εξής λειτουργία: Χρησιμοποιώντας την πνευματική διακοπτόμενη διαδοχική παροχή πεπιεσμένου αέρα
μέσω της αντλίας οι
περισκελίδες μιμούνται την δράση της αντλίας του άκρου ποδός και της μυϊκής αντλίας στις φλέβες των κάτω
άκρων , αποτρέποντας
έτσι το φαινόμενο της φλεβικής " στάσης" του αίματος.( venous stasis) . Οι θάλαμοι λειτουργούν με διαδοχική
πλήρωση αέρα , ενώ
αποσυμπιέζονται ταυτόχρονα. Έτσι υπάρχει συνεχής αιματική ροή.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Για την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και την αποφυγή της πνευμονικής εμβολής.
ΧΡΗΣΗ:
Η μοναδική σχεδίαση των 4 θαλάμων παρέχει τη μέγιστη ενίσχυση της ροής του αίματος με εφαρμοσμένη πίεση 45
mmHg .
Οι περισκελίδες να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους και να μην προκαλούν λοιμώξεις .
Η ελάχιστη επιφάνεια διασύνδεσης να δίνει την δυνατότητα της άμεσης παρακολούθησης των άκρων του ασθενούς.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό : πυκνής ύφανσης
Αντιαλλεργικό Latex-free
Μιας χρήσης
Θάλαμοι συμπίεσης : 4, τέσσερις

Σημειώνεται :
Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.
Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαικών προτύπων και να
φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου
απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να
αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε
θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.
Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

