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Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 
Προς  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 
ΔΗΜ.Π.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3,  
Τ.Κ. 18454 ΝΙΚΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 
Υπ' όψη: Γραφείο Προμηθειών  (Email: prom@nikaia-hosp.gr) 
 
Θέμα: Β’ Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλωσίμων Ιατρικών 
Μηχανημάτων 
 
Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκομείου για την προμήθεια Αναλώσιμων 
Ιατρικών Μηχανημάτων προτείνουμε τις ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται / βασίζονται σε 
Ευρωπαϊκά (ΕΝ) και Διεθνή Πρότυπα (AAMI/ANSI) ώστε να είναι αντικειμενικές και να βοηθούν την 
υπηρεσία να επιλέξει για το Νοσοκομείο τα πλέον ποιοτικά προϊόντα. 
 
Α/Α 1 – Κωδικός: ΥΚ01004112 - Πακέτο ελέγχου κλίβανου BOWIE - DICK TEST  
• Για τον καθημερινό έλεγχο παραμέτρων κλιβανισμού (χρόνος, θερμοκρασία, υγρασία) σε κλιβάνους ατμού 

σε μορφή πακέτου (όχι φύλλο ή κάρτα).  
• Να μπορεί να ανιχνεύει όλες τις δυσλειτουργίες του κλιβάνου όπως: μικροδιαρροές, εναπομείναντα αέρα, 

τα μη συμπυκνωμένα αέρια, συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης του υγρού & υπέρθερμο ατμό.  
• Να είναι ελεύθερο μολύβδου, βαρέων μετάλλων και latex 
• Να αποτελείται από τουλάχιστον 300 χάρτινα φύλλα τα οποία στο ενδιάμεσο τους να περιέχουν τον δείκτη.  
• Να είναι σύμφωνα µε τα πρότυπα ISO 1140-1:2006 Type 2 και ISO 11140-4:2007 από ανεξάρτητο φορέα. 
• Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την μετάφραση του στα Ελληνικά και το πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 13485. 
 
Α/Α 2 – Κωδικός: ΥΚ02200601 - Βιολογικοί Δείκτες κλιβάνου Οξειδίου του Αιθυλενίου 
• Βιολογικός δείκτης σε μορφή αμπούλας για τον έλεγχο των διαδικασιών αποστείρωσης σε κλίβανο οξειδίου 

του αιθυλενίου. 
• Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται και κάρτα καταγραφής φορτίου κλιβάνου 
• Η αμπούλα να διαθέτει εξωτερικά χάρτινη ετικέτα με χημικό δείκτη ΕΟ όπου αναφέρεται ο αριθμός 

παρτίδας και ημερομηνία λήξης. 
• Να συνοδεύεται από επωαστήρα για την επώαση των βιολογικών δεικτών. 
• Να είναι σύμφωνοι µε το πρότυπα ANSI/AMMI ST- 41 ή τo αντίστοιχο  ισοδύναμο ΕΝ ISO 11138-1 
• Να κατατεθεί  το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την μετάφραση του στα Ελληνικά, καθώς  και  το  πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 13485. 
 
Α/Α 4 – Κωδικός: ΥΚ01004108 - Ταινία αυτοκόλλητη αποστείρωσης ¾ ή 19mm 
• Κατάλληλη για χρήση σε κλίβανο ατμού για τη συσκευασία πακέτων αποστείρωσης. 
• Να καλύπτει τα πρότυπα EN ISO 11140-1 Type 1 και ANSI/AMMI ST-60   
• Να φέρει χρωματικό δείκτη 
• Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία  
• Πάνω στο ρολό να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας του υλικού. 
• Να κατατεθεί  το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την μετάφραση του στα Ελληνικά, καθώς  και  το  πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 13485. 
 
Με εκτίμηση, 
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