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 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 1121 / 2020 
 
 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και εως 3/4/2020, ώρα 17:00 για το είδος:  
 φίλτρα αιμοπροσρόφησης- (τεχν. προδιαγραφές) 
 
 Αναλυτικότερα : 
 

 10-1311050043 Φίλτρα αιμοπροσρόφησης για βαρειά εμμένουσα υπερχολερυθριναιμία. 

 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
  
Τα φίλτρα να είναι από με ουδέτερη μεγάλων πόρων προσροφητική ρητίνη από polycarbonate και προσροφητικό 

υλικό styrene divinylbenzene copolymers με ικανότητα προσρόφησης χολερυθρίνης και χολικών οξέων. Να φέρει ειδικά 

φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων από πολυαμίδιο και στα δύο άκρα και το φλεβικό άκρο να φέρει δύο ειδικά φίλτρα 

κατακράτησης σωματιδίων από πολυπροπυλένιο.  Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι ο ατμοκλιβανισμός και να συνοδεύεται 

από ειδικές γραμμές σύνδεσης.Τα φίλτρα να είναι  αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, να συνοδεύονται από ειδικές 

γραμμές σύνδεσης και να είναι κατάλληλα και συμβατά για τοποθέτηση στα μηχανήματα αιμοκάθαρσης της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού της    Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με τη βιοσυμβατότητα και την 

ασφάλεια των προσφερόμενων φίλτρων. 

 

 10-1311050044 φίλτρα για ηπατική ανεπάρκεια. 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
  
 Φίλτρα αιμοπροσρόφησης με ουδέτερη μεγάλων πόρων προσροφητική ρητίνη από polycarbonate και 

 προσροφητικό υλικό styrene divinylbenzene copolymers με ικανότητα προσρόφησης αμμωνίας, μερκαπτάνης και    

αρωματικών αμινοξέων. Η ρητίνη να είναι νέα  τεχνολογίας secondary cross linking. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι η γ 

ακτινοβολία και να συνοδεύεται από ειδικές γραμμές σύνδεσης Τα φίλτρα να είναι  αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, να 

συνοδεύονται από ειδικές γραμμές σύνδεσης και να είναι κατάλληλα και συμβατά για τοποθέτηση στα μηχανήματα 

αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με τη 

βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια των προσφερόμενων φίλτρων. 



 
   

 10-1311050045 φίλτρα για δηλητηριάσεις. 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
 
Φίλτρα αιμοπροσρόφησης με ουδέτερη μεγάλων πόρων προσροφητική ρητίνη από polycarbonate και 

προσροφητικό υλικό styrene  divinylbenzene copolymers με ικανότητα προσρόφησης φυτoφαρμάκων και παρασιτοκτόνων, 

βιομηχανικών παραγώγων και φαρμακευτικών ουσιών. Η ρητίνη να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking. Η μέθοδος 

αποστείρωσης να είναι η ακτινοβολία και να συνοδεύεται από ειδικές γραμμές σύνδεσης.Τα φίλτρα να είναι  αποστειρωμένα, 

ατομικά συσκευασμένα, να συνοδεύονται από ειδικές γραμμές σύνδεσης και να είναι κατάλληλα και συμβατά για τοποθέτηση 

στα μηχανήματα αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Να συμπεριληφθούν 

μελέτες σχετικές με τη βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια των προσφερόμενων φίλτρων. 

  
 

 10-1311050046 φίλτρα για σηπτική καταπληξία 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

Φίλτρα αιμοπροσρόφησης με ουδέτερη μεγάλων πόρων προσροφητική ρητίνη από polycarbonate και 

προσροφητικό υλικό styrene divinylbenzene copolymers με ικανότητα προσρόφησης μεσολαβητών της φλεγμονής. Η ρητίνη 

να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι η ακτινοβολία και να συνοδεύεται από 

ειδικές γραμμές σύνδεσης. Τα φίλτρα να είναι αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, να συνοδεύονται από ειδικές γραμμές 

σύνδεσης και να είναι κατάλληλα και συμβατά για τοποθέτηση στα μηχανήματα αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 

της Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ . Να συμπεριληφθούν  μελέτες σχετικές με τη βιοσυμβατότητα 

 και την ασφάλεια των προσφερόμενων φίλτρων. 

 
 

 10-1311050047 φίλτρα για επιπλοκές Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας Τελικού Σταδίου 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

Φίλτρα αιμοπροσρόφησης με ουδέτερη μεγάλων πόρων 3D προσροφητική ρητίνη τεχνολογίας δευτερεύουσας 

εγκάρσιας σύνδεσης (secondary cross linking) από polycarbonate και προσροφητικό υλικό styrene  

divinylbenzene copolymers με ικανότητα προσρόφησης ουραιμικών τοξινών μέσου μοριακού βάρους καθώς και 

συνδεδεμένων με πρωτεΐνες. Η μέθοδος αποστείρωσης  να είναι η γ ακτινοβολία. Τα φίλτρα να είναι  αποστειρωμένα, ατομικά 

συσκευασμένα, να συνοδεύονται από ειδικές γραμμές σύνδεσης και να είναι κατάλληλα και συμβατά για τοποθέτηση στα 

μηχανήματα αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Να συμπεριληφθούν μελέτες 

σχετικές με τη βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια των προσφερόμενων φίλτρων. 

 

 

 

 

 

 
 



 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. 


