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Κατηγορία Α2 (Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες) : IN VITRO Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης > 1,5m2

 

1) Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron – επιφάνεια 2,1m2  2 ) Μεμβράνη κράματος 

πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymere alloy, PEPA) - επιφάνεια 1,8 m2  3 ) Μεμβράνη κράματος 

πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymere alloy, PEPA επιφάνεια   2,1m2  4 )μεμβράνη πολυσουλφόνης 

τυπου ελιξόνης ( helixone )  επιφάνεια 1,8 m2  5) μεμβρανη πολυσουλφόνης τυπου ελιξόνης ( helixone )  επιφάνεια 2,2 m2        

6) μεμβράνη πολυσουρφόνης τύπου REXBRANE    επιφάνεια 1.8 m2           7) μεμβράνη πολυσουρφόνης τύπου REXBRANE    

επιφάνεια 2.1 m2  

Γενικοί όροι

1) Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα 

αιμοκάθαρσης κάθε Μονάδος Τεχνητού Νεφρού.  Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης θα 

περιλαμβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραμμής.

2) Τα φίλτρα τεχνητού νεφρού και οι αρτηριοφλεβικές γραμμές πρέπει να φέρουν σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την 

εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

3) Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν, αν ζητηθούν, πλήρη τεχνικά στοιχεία, στην Ελληνική γλώσσα, με τα 

χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των φίλτρων, όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια “prospectus” των 

κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων που ζητούνται 

είναι το είδος, η επιφάνεια και το πάχος της μεμβράνης, ο όγκος πλήρωσης, ο συντελεστής  υπερδιήθησης (Kuf) και το είδος 

αποστείρωσης.  Οι επιδόσεις τους πρέπει να δίνονται με ΙΝ VITRO  μετρήσεις της κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου 

και βιταμίνης Β12, με αναφερόμενες συγκεκριμένες ροές αίματος και διαλύματος και συγκεκριμένη διαμεμβρανική πίεση (ΤΜΡ).

4)  Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν/δηλώσουν στοιχεία σχετικά με τη τεχνολογία παραγωγής των φίλτρων, τη 

χώρα παραγωγής τους, τη διάθεση και τη χρήση τους στη χώρα παραγωγής τους, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 

ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. 

Σημείωση :

Για την επιλογή του προς χρήση φίλτρου μεταξύ φίλτρων ίδιας μεμβράνης και επιφάνειας θα ληφθεί υπόψη :

- Ο συντελεστής επιφάνειας μεταφοράς μάζας (KoA) του φίλτρου (σε φίλτρα ίδιου τύπου προτιμώνται αυτά με μεγαλύτερο 

ΚοΑ) --Η συγκριτική κάθαρση των ουσιών ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου, Βιτ.Β12,για Qb300ml/min,Qd500ml/min

- Ο συντελεστής διαβατότητας (SC)  της β2 μικροσφαιρίνης (σε φίλτρα ίδιου τύπου προτιμώνται αυτά με συντελεστή 

διαβατότητας β2Μ πλησιέστερα στην τιμή 1) και

- Η αποστείρωση : Αποδεκτοί τρόποι αποστείρωσης των φίλτρων είναι η θερμική αποστείρωση (ατμός, ξηρά θερμική), η γ-

ακτινοβολία και η β-ακτινοβολία 

- Η τεκμηριωμένη χρήση των προσφερόμενων φίλτρων με την ίδια ή άλλη ονομασία, αλλά και με τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά και επιδόσεις, σε νοσοκομεία 5 τουλάχιστον ευρωπαϊκών κρατών. 

1) 2,1m2 =92 τεμ     2) 

1,8m2 = 92τεμ     3)  

2,1m2 = 92τεμ     4) 

1,8m2 = 92 τεμ    5) 

2,2m2 = 92τεμ           

6) 1.8 m2  = 92 τεμ         

7) 2,1 m2 = 92  τεμ  
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ΜΤΝ ΑΓ 

ΒΑΡΒΑΡΑ

                                                                

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                                                          

            "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

-Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"                                                                                                     

         

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:   1) Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ,  2) Ο ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ Ε.Π.Υ.,  3) Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  4) Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ / 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ 

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
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Κατηγορία Β2 (Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες) : IN VITRO Kuf < 20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης > 1,5m2

1) Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron- επιφάνεια 1,9m2  2 ) Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου 

polynephron- επιφάνεια  2,1m2     3 ) Μεμβράνη πολυσουλφόνης dry  επιφάνειας   1,8 m2  4) Μεμβράνη πολυσουλφόνης dry  

επιφάνειας 1,6 m2   5 )μεμβράνη πολυσουρφόνης τύπου REXBRANE    επιφάνεια 1,8 m2 

  Γενικοί όροι

1) Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα 

αιμοκάθαρσης κάθε Μονάδος Τεχνητού Νεφρού.  Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης θα 

περιλαμβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραμμής.

2) Τα φίλτρα τεχνητού νεφρού και οι αρτηριοφλεβικές γραμμές πρέπει να φέρουν σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την 

εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

3) Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν, αν ζητηθούν, πλήρη τεχνικά στοιχεία, στην Ελληνική γλώσσα, με τα 

χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των φίλτρων, όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια “prospectus” των 

κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων που ζητούνται 

είναι το είδος, η επιφάνεια και το πάχος της μεμβράνης, ο όγκος πλήρωσης, ο συντελεστής  υπερδιήθησης (Kuf) και το είδος 

αποστείρωσης.  Οι επιδόσεις τους πρέπει να δίνονται με ΙΝ VITRO  μετρήσεις της κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου 

και βιταμίνης Β12, με αναφερόμενες συγκεκριμένες ροές αίματος και διαλύματος και συγκεκριμένη διαμεμβρανική πίεση (ΤΜΡ).

4)  Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν/δηλώσουν στοιχεία σχετικά με τη τεχνολογία παραγωγής των φίλτρων, τη 

χώρα παραγωγής τους, τη διάθεση και τη χρήση τους στη χώρα παραγωγής τους, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 

ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. 

Σημείωση :

Για την επιλογή του προς χρήση φίλτρου μεταξύ φίλτρων ίδιας μεμβράνης και επιφάνειας θα ληφθεί υπόψη :

- Ο συντελεστής επιφάνειας μεταφοράς μάζας (KoA) του φίλτρου (σε φίλτρα ίδιου τύπου προτιμώνται αυτά με μεγαλύτερο 

ΚοΑ) - Η συγκριτική  κάθαρση των ουσιών ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου, Βιτ.Β12,για Qb300ml/min,Qd500ml/min

- Ο συντελεστής διαβατότητας (SC)  της β2 μικροσφαιρίνης (σε φίλτρα ίδιου τύπου προτιμώνται αυτά με συντελεστή 

διαβατότητας β2Μ πλησιέστερα στην τιμή 1)  

- Η αποστείρωση : Αποδεκτοί τρόποι αποστείρωσης των φίλτρων είναι η θερμική αποστείρωση (ατμός, ξηρά θερμική / moist 

heat ), η γ-ακτινοβολία και η β-ακτινοβολία,    

- Η τεκμηριωμένη χρήση των προσφερόμενων φίλτρων με την ίδια ή άλλη ονομασία, αλλά και με τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά και επιδόσεις, σε νοσοκομεία 5 τουλάχιστον ευρωπαϊκών κρατών.

1) 1.9 m2 = 108 τεμ      

2) 2,1 m2  =108  τεμ    

3) 1.8 m2 = 108 τεμ    

4) 1.6 m2 = 108 τεμ   5 

) 1.8 m2 = 108 τεμ 

ΜΤΝ ΑΓ 

ΒΑΡΒΑΡΑ
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