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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

ΓΙΟΙΚΗΗ 2εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      

ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΗ 51- 18537 ΠΔΙΡΑΙΑ       

Σει: 213 2079100 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Πιεξ. Γ.Καθηέξε         Πεηξαηάο 10576/27-5-2016 
Σει: 210 4520835          

Φαμ: 210 4528948 

Δmail: prommet@yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
      

 ΘΔΜΑ: «Απνηειέζκαηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ εη Δλδνπεξηηνλαϊθήο Τπεξζεξκίαο κε 

ζπλνδό»  

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από 9/12/2015 έσο θαη 17/12/2015 γηα ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ εη 

Δλδνπεξηηνλατθήο Τπεξζεξκίαο κε ζπλνδό, δεκνζηεύνπκε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’), όπσο πξνέθπςαλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία, από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππεξεζία ζα δέρεηαη ηα ζρόιηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ prommet@yahoo.gr, γηα ηέζζεξηο (4) εκέξεο, από Γεπηέξα 30-5-2016 έσο θαη 

Πέκπηε 2-6-2016 ζηηο 15.00 κκ, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία θαη ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε.  

 

        

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΡΛΑ 

 

 

 

 

 

 

πλεκκέλα 

1. Παξάξηεκα Α’- ηνηρεία Δηαηξεηώλ & Πίλαθαο Παξαηεξήζεσλ 

2. Παξάξηεκα Β’ –Σξνπνπνηεκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, & Πίλαθαο Δηδώλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

εη Δλδνπεξηηνλατθήο Τπεξζεξκίαο κε ζπλνδό 

Υξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο παξαηεξήζεωλ:  Γεπηέξα 30-5-2016 έσο θαη Πέκπηε 2-6-2016 ζηηο 15.00 κκ 

 

Δπωλπκία Δπηρείξεζεο ή 

Φπζηθνύ Πξνζώπνπ 
 

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε 
 

 

Τπεύζπλνο ζύληαμεο 
 

 

Τπεύζπλνο Δπηθνηλωλίαο 
 

 

Σειέθωλν 
 

 

Φαμ 
 

 

Email 
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1. Γεληθέο Πξνηάζεηο-Παξαηεξήζεηο 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Δηδηθέο Πξνηάζεηο- Παξαηεξήζεηο 

 

 

Παξάγξαθνο 

Αλαθνξάο (π.ρ.) 
Σίηινο Παξαγξάθνπ 

ειίδα/εο 

αλαθνξάο 
Παξαηεξήζεηο/ρόιηα/Πξνηάζεηο Άιιεο ζρεηηθέο παξαπνκπέο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΚΩΓ.Π. ΣΗΜΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡ. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ 

1 εη Δλδνπεξηηνλατθήο 

ρεκεηνζεξαπείαο πνπ λα 

αληηζηνηρνύλ ζε κεράλεκα 

κε 2 πεξηζηαιηηθέο αληιίεο 

ξνήο 2lt/min. 

6 2500 - ΓΤ 15.000,00 

2 εη Δλδνπεξηηνλατθήο 

ρεκεηνζεξαπείαο πνπ λα 

αληηζηνηρνύλ ζε κεράλεκα 

κε 1 πεξηζηαιηηθή αληιία 

ξνήο 1lt/min. 

5 2500 - ΓΤ 12.500,00 

3 εη Δλδνπεξηηνλατθήο 

ρεκεηνζεξαπείαο πνπ λα 

αληηζηνηρνύλ ζε κεράλεκα 

κε 4 πεξηζηαιηηθέο αληιίεο 

ξνήο 5ml έσο 1,2lt/min. 

8 2500 - ΓΤ 20.000,00 

ΤΝΟΛΟ 47.500,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 23% 58.425,00 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνύλ αλαιώζηκα ζεη γηα ηελ δηελέξγεηα ζεξκαηλόκελεο 

ελδνπεξηηνλαϊθήο ρεκεηνζεξαπείαο θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο 

παξερόκελεο ζπζθεπέο. 
 

1. εη κίαο ρξήζεο γηα ηελ δηεμαγωγή αλνηθηήο, θιεηζηήο ή ιαπαξνζθνπηθήο ζεξκαηλόκελεο 

ελδνπεξηηνλαϊθήο ρεκεηνζεξαπείαο πνπ απνηειείηαη από: 

α) Γύν ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνύ δηαιύκαηνο ηεο 

ελδνπεξηηνλατθήο αγσγήο. 

β) Γύν ζσιήλεο έγρπζεο κε εηδηθά θίιηξα γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ελδνθνηιηαθώλ νξγάλσλ 

θαζώο θαη κε εζνρέο γηα ηελ εηζαγσγή ζεξκνκέηξσλ γηα ηελ αθξηβή παξαθνινύζεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο έγρπζεο. 

γ) Γύν ζσιήλεο αλαξξόθεζεο κε εηδηθά θίιηξα γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ελδνθνηιηαθώλ 

νξγάλσλ θαζώο θαη κε εζνρέο γηα ηελ εηζαγσγή ζεξκνκέηξσλ γηα ηελ αθξηβή παξαθνινύζεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αλαξξόθεζεο. 

 

Η παξερόκελε ζπζθεπή πξέπεη: 

 Να έρεη δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζεξκνθξαζίαο από 35°C κέρξη 55°C. 

 Να έρεη δύν πεξηζηαιηηθέο αληιίεο κε ζπλνιηθή πξνεπηιεγκέλε ξνή 2 l/min. 

 Να έρεη δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ ηνπ πγξνύ ηεο ελδνπεξηηνλατθήο ρεκεηνζεξαπείαο. 

 Να δηαζέηεη 4 ζεξκόκεηξα ηύπνπ ζεξκηθνύ δεύγνπο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ελδνπεξηηνλατθνύ δηαιύκαηνο. 
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 Να έρεη δπλαηόηεηα ιεπηνκεξνύο αλάιπζεο θαη αθξηβνύο θαηαγξαθήο ηεο δηαξθνύο κέηξεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ελδνπεξηηνλατθνύ δηαιύκαηνο. 

 Να δηαζέηεη ινγηζκηθό γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ 

πεξηζηαηηθώλ. 

 Να έρεη έγθξηζε CEA θαη FDA. 

 Γηα δείθηε PCI≥15 έσο 25. 

 

2. εη κηαο ρξήζεο γηα ηελ δηεμαγωγή  αλνηθηήο, θιεηζηήο ή ιαπαξνζθνπηθήο ζεξκαηλόκελεο 

ελδνπεξηηνλαϊθήο ρεκεηνζεξαπείαο πνπ απνηειείηαη από : 

 

 4 θαζεηήξεο αλαξξόθεζεο 

 1 εηδηθό θαζεηήξα ξνήο 

 1 εηδηθό θαζεηήξα πνπ ζπλδέεη ηνλ θαζεηήξα ξνήο κε ηνλ θαζεηήξα αλαξξόθεζεο 

 4 εηδηθά ζεξκόκεηξα 

 ύζηεκα ζέξκαλζεο κε επαγσγή ζεξκόηεηαο 

 Γνρείν 4,5l ( ± 0,5 l) 

 

Η παξερόκελε ζπζθεπή πξέπεη: 

 Να έρεη δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζεξκνθξαζίαο από 37°C κέρξη 45°C. 

 Να έρεη κία πεξηζηαιηηθή αληιία κε ξπζκηδόκελε ξνή από 10 κέρξη 1000 ml/min. 

 Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή ζεξκόηεηαο. 

 Να έρεη δπλαηόηεηα κέηξεζεο, άκεζεο παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ όγθνπ, ηεο πίεζεο 

θαη ηεο ξνήο ηνπ πγξνύ ηεο ελδνπεξηηνλατθήο ρεκεηνζεξαπείαο. 

 Να έρεη δπλαηόηεηα ιεπηνκεξνύο αλάιπζεο θαη αθξηβνύο θαηαγξαθήο ηεο δηαξθνύο κέηξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ελδνπεξηηνλατθνύ δηαιύκαηνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Να έρεη έγθξηζε CEA θαη FDA. 

 Γηα δείθηε PCI≥10. 

 

3. εη κηαο ρξήζεο γηα ηελ δηεμαγωγή αλνηθηήο, θιεηζηήο ή ιαπαξνζθνπηθήο ζεξκαηλόκελεο 

ελδνπεξηηνλαϊθήο ρεκεηνζεξαπείαο πνπ απνηειείηαη από :  

α) Έλα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνύ δηαιύκαηνο ηεο 

ελδνπεξηηνλατθήο αγσγήο 

β) Φίιηξν αίκαηνο επηθάλεηαο ±2m² 

γ) Πέληε ζσιήλεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ελδνπεξηηνλατθνύ κείγκαηνο κε δύν ελζσκαησκέλα 

ζεξκόκεηξα θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο άιισλ έμη εμσηεξηθώλ θαζώο επίζεο θαη ηξεηο παγίδεο 

θαηαθξάηεζεο πεγκάησλ   

 

Η παξερόκελε ζπζθεπή θαιύπηεη ηα εμήο πεδία εθαξκνγώλ ζηελ ζεξαπεία ηνπ ηνπηθνύ θαξθίλνπ : 

-Τπεξζεξκηθή ελδνπεξηηνλατθή εμσζσκαηηθή θπθινθνξία  

-Μεκνλσκέλε ππεξζεξκηθή εμσζσκαηηθή θπθινθνξία  

-Μεκνλσκέλε ππνηνμηθή εμσζσκαηηθή θπθινθνξία (stop-flow)  

 

θαη πξέπεη λα έρεη:  

 Γπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζεξκνθξαζίαο από 28
ν
C κέρξη 46

Ο
C  

 Σέζζεξηο (4) πεξηζηαιηηθέο αληιίεο ξνήο από 5 έωο 1.200ml/min 

 Δλζσκαησκέλε αληιία ζύξηγγαο γηα bolus θαη ζπλερή ξνή αληηπεθηηθνύ 

 Ηιεθηξνληθή θιίκαθα γηα έιεγρν ηζνξξνπίαο πγξώλ αζζελνύο  
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 Οθηώ (8) αληρλεπηέο πίεζεο εύξνπο -500mmHg κέρξη +500mmHg 

 Αληρλεπηή αέξα θαη δηαξξνήο αίκαηνο  

 Σξεηο (3) βαιβίδεο απηόκαηεο ξνήο πγξνύ 

 Έγθξηζε CEA θαη FDA 

 Γηα δείθηε PCI≥25 έσο 39. 

 

 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

πειηώηεο Ισάλλεο 

 

Δπζηαζίνπ Ηιίαο 

 

Κππξηώηνπ Μαξία 

 

 

 
         

 

 

 
 


