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Αξιότιμοι Κύριοι 
Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών σας, η εταιρεία μας ως 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου VYGON Γαλλίας έχει την ευχαρίστηση να σας υποβάλει τις 
παρακάτω προτάσεις -παρατηρήσεις. 
 
- ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-7701101/6937262495 
Με εκτίμηση, 
Για την ARETEION MEDICALS AE 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 
1) Στο είδος με τίτλο  << Βελόνες Huber κεκαμένες με προέκταση και πεταλούδα >> 
παρατηρούμε ότι στο κείμενο των προδιαγραφών ζητήται ( με ή χωρίς σημείο 
έγχυσης Υ). Γνωρίζουμε πως είναι δύο διαφορετικά είδη και με διαφορετικές 
τιμές,ώστε σε περίπτωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού ( ΕΣΗΔΗΣ ) θα είναι αδύνατη 
η εισαγωγή διαφορετικών τιμών σε ένα κωδικό είδους. Προτείνουμε εάν αξιολογηθεί 
θετικά η πρότασή μας  ο κωδικός είδους να διαχωριστεί σε δύο κωδικούς πχ : α) με 
σημείο έγχυσης Υ και β) χωρίς σημείο έγχυσης. 
 
2) Στο είδος με τίτλο  << Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας , οσφυονωτιαίας 
παρακέντησης τύπου QUINKE (ανοιχτού άκρου , λοξοτομημένη) >> προτείνουμε να 
προστεθούν πιο ακριβείς περιγραφές ως προς τα μεγέθη και τα μήκη των βελονών 
ώστε η επιτροπή να έχει κάποιο μέτρο σύγκρισης κατά την διαδικασία της 
αξιολόγησης και εφόσον γνωρίζουμε τα είδη που χρησιμοποιεί το τμήμα 
Αναισθησιολογικού του νοσοκομείου σας, προτείνουμε να προσφερθούν οι βελόνες 
με τα εξής χαρακτηριστικά: 
- μέγεθος 23G μήκους 7,5 cm , χωρίς οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 
0,60mm 
- μέγεθος 25G μήκους 9 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 0,53mm 
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- μέγεθος 26G μήκους 9 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 0,47mm 
- μέγεθος 27G μήκους 9 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 0,42mm 
 
3) Στο είδος με τίτλο  << Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας , οσφυονωτιαίας 
παρακέντησης τύπου PENCIL POINT (κλειστού άκρου , λοξοτομημένη) >> 
προτείνουμε να προστεθούν πιο ακριβείς περιγραφές ως προς τα μεγέθη και τα 
μήκη των βελονών ώστε η επιτροπή να έχει κάποιο μέτρο σύγκρισης κατά την 
διαδικασία της αξιολόγησης και εφόσον γνωρίζουμε τα είδη που χρησιμοποιεί το 
τμήμα Αναισθησιολογικού του νοσοκομείου σας, προτείνουμε να προσφερθούν οι 
βελόνες με τα εξής χαρακτηριστικά: 
- μέγεθος 25G μήκους 9 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 0,53mm 
- μέγεθος 25G μήκους 12 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 0,53mm 
- μέγεθος 25G μήκους 14,5 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 
0,53mm 
- μέγεθος 25G μήκους 18,5 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 
0,53mm 
- μέγεθος 26G μήκους 9 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 0,47mm 
- μέγεθος 27G μήκους 9 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 0,42mm 
- μέγεθος 27G μήκους 12 cm, χωρίς οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 
0,42mm 
- μέγεθος 27G μήκους 13,5 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 
0,42mm 
- μέγεθος 27G μήκους 14,5 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 
0,42mm 
- μέγεθος 29G μήκους 9 cm, με οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 0,35mm 
- μέγεθος 29G μήκους120 cm, χωρίς οδηγό εισαγωγέα με εξωτερική διάμετρο 
0,35mm 
 
4) Στο είδος με τίτλο  << ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT  >> 
και στο είδος με τίτλο  << ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 
QUINKE>>παρατηρούμε ότι ζητείται σετ ραχιαίας αναισθησίας με βελόνα Pencil 
Point σε μεγέθη 18G έως 29G και σε μήκη από 75mm έως 120mm, όπως και με 
βελόνα Quinke  σε μεγέθη 18G έως 29G και σε μήκη από 75mm έως 120mm. Σας 
ενημερώνουμε με βεβαιότητα πως δεν υπάρχει τέτοια πληθώρα μεγεθών και μηκών 
σε σετ ραχιαίας Quinke και Pencil Point παγκοσμίως. Ανταυτού προτείνουμε σετ 
προετοιμασίας ραχιαίας και επισκληρίδιου αναισθησίας με όλα τα 
συμπεριλαμβανόμενα αλλά χωρίς βελόνα,την επιλογή της οποίας μπορείτε να έχετε 
από τους κωδικούς που προαναφέρονται στην παρούσα διαβούλευση,σε όλα τα 
μεγέθη και μήκη βελονών τύπου QUINKE και PENCIL POINT. Επιπρόσθετα 
παρατηρούμε ότι τα είδη που πρέπει να περιέχονται στο σετ είναι χωρίς τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως λόγου χάρη το χειρουργικό πεδίο που δεν αναγράφει τις 
διαστάσεις και αν διαθέτει οπή ή όχι. Θεωρούμε πως τα συμπεριλαμβανόμενα  που 
αναγράφονται στις υπάρχουσες προδιαγραφές της διαβούλευσης είναι ελλειπή για 
να αποτελέσουν ένα πλήρες σετ. Εάν η πρότασή μας αξιολογηθεί θετικά 
παρακαλούμε οι τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων ειδών να διορθωθούν 
και να αντικατασταθούν εξολοκλήρου με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 
ΣΕΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: 
Βασικό σετ προετοιμασίας / παρακέντησης (ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας), το οποίο 



να αποτελείται από: Ένα δίσκο περιεχομένων, τρεις σύριγγες luer των 2,5, 5 & 10ml, ένα 
χειρουργικό πεδίο 70x80cm με αυτοκόλλητη πλευρά και αυτοκόλλητο άνοιγμα 7x12cm, μια 
λαβίδα προετοιμασίας (τύπου Kocher), τέσσερα τολύπια μικρά, δύο τολύπια μεγάλα, ένα 
κυπελλάκι 60ml, μία υποδερμική βελόνη 18G 40mm με φίλτρο 5μm, δυο υποδερμικές βελόνες 
25G 16mm & 21G x 38mm αντίστοιχα, μια απορροφητική πετσέτα 33x38cm, και ένα εξωτερικό 
πεδίο 75x70cm για την τοποθέτηση των ανωτέρω. Να είναι LATEX free και DEHP free, μ.χ, 
αποστειρωμένο. 
 
 
5) Στο είδος με τίτλο  << ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ 
ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ >> παρατηρούμε ότι α) ζητείται οι βελόνες 
νευροδιέγερσης να έχουν λοξοτόμηση άκρου 15 έως 20 μοίρες και β) το εύρος της 
βελόνας να είναι 22G μόνο. Προτείνουμε και παρακαλούμε να διορθωθούν ή να 
συμπληρωθούν εάν αξιολογηθεί θετικά η πρότασή μας α) να διευρυνθεί το μέγεθος 
της λοξοτόμησης από 15 έως 30 μοίρες διότι οι βελόνες με λοξοτόμηση 30 μοιρών 
έχουν λιγότερες πιθανότητες να επιφέρουν βλάβη και τραυματισμό του νεύρου και 
καθόσον γνωρίζουμε , οι βελόνες που χρησιμοποιούνται από το τμήμα 
Αναισθησιολογικού του νοσοκομείου σας είναι 30 μοιρών. β) Προτείνουμε η 
διάμετρος-εύρος της βελόνας να είναι ανάλογη του μήκους (μικρή διάμετρος-μικρό 
μήκος) για ευκολότερη παρακέντηση και εφόσον αξιολογήσετε την πρότασή μας 
θετικά να συμπληρωθούν ως εξής:α) βελόνα 20G μήκους 120mm και 150mm, β)  
βελόνα 21G μήκους 50mm ,85 mm και 100mm και γ)  βελόνα 23G μήκους 25mm 
και 35mm. 
 
 
6) Στο είδος με τίτλο  << ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ >> παρατηρούμε ότι α) ζητείται οι βελόνες 
νευροδιέγερσης να έχουν εύρος 22G μόνο. Προτείνουμε και παρακαλούμε να 
διορθωθούν ή να συμπληρωθούν εάν αξιολογηθεί θετικά η πρότασή μας η 
διάμετρος της βελόνας να είναι ανάλογη του μήκους της ως εξής( μικρή διάμετρος-
μικρό μήκος):α) βελόνα 22G μήκους 50mm, 85mm  και 100mm, β)  βελόνα 21G 
μήκους 120mm και 150mm και γ)  βελόνα 23G μήκους 25mm και 35mm. 
 
 
7) Στο είδος με τίτλο  << ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΟΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΑΙ 
ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ >> παρατηρούμε ότι ζητείται οι βελόνες νευροδιέγερσης να 
έχουν λοξοτόμηση 15 έως 20 μοίρες. Προτείνουμε εάν αξιολογηθεί θετικά η 
πρότασή μας να διευρυνθεί η λοξοτόμηση του άκρου της βελόνας από 15 έως 30 
μοίρες διότι  η βελόνα έχει διάμετρο 18G (μεγάλο εύρος) και απαιτείται μεγαλύτερο 
εύρος λοξοτόμησης δηλ 30 μοιρών για αποφυγή βλάβης και τραυματισμού του 
νεύρου και έλεγχο εισαγωγής από τον χρήστη. Επίσης προτείνουμε ο καθετήρας να 
έχει μήκος 30cm και να είναι ακτινοσκιερός. Πέραν των υπολοίπων τεχνικών 
χαρακτηριστικών που πολύ ορθά αναγράφονται στο κείμενο των προδιαγραφών θα 
προτείναμε επίσης στο σετ να συμπεριλαμβάνεται φίλτρο 0,22μm, βελόνα 
εισαγωγής ή διασπώμενη κάνουλα ή βελόνα εισαγωγής TUOHY με όλα τα 
καθορισμένα από εσάς τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 


