
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών. 

 

     Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ 

θάησζη εηδώλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα 

πιηθά ππάξρνπλ. 

                                              

                    

A/A ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ 

ΔΜΒΡΤΟΤΛΚΙΑ ΜΔ 

ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 

ΥΔΙΡΟ, ΜΙΑ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ 

ΓΤΝΑΜΗ ΔΛΞΗ 

2 TEMAXIA 

2 ΣΔΣ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΡΗΞΗ 

ΤΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΩΡΗ) 

2 TEMAXIA 

   

 

 

 

 

 

                 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

 2
η
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ       

 ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Σα Πξνκήζεηεο: 

 θ. Πιεξνθνξίεο: Σόηνπ Δηξήλε 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50148 

      e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 

 

                        

 

                                       Μύξηλα, 27-09-2022 

                                      Αξηζκ. Πξση: 8971  

 

 

 

                         

 

                                      

 

                                        

               

                                

 



 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ολοκληπωμένο ύζηημα Δμβπςοςλκίαρ  

με ενζωμαηωμένη αναππόθηζη σειπόρ, μιαρ σπήζηρ  

και Γείκηη Γύναμηρ Έλξηρ (Traction Force Indicator) 

 

 Να απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα εκβξπνπιθίαο κε ηε βνήζεηα θελνύ, ρσξίο ηελ 

βνήζεηα επηπιένλ πξνζσπηθνύ ζηελ Αίζνπζα Σνθεηνύ θαη ρσξίο ηε ρξήζε ειεθηξηθήο 

ζπζθεπήο αλαξξόθεζεο εκβξπνπιθίαο.  

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ρεηξνθίλεηε αληιία θελνύ, κηα βαιβίδα απειεπζέξσζεο πνπ 

ελεξγνπνηείηαη κε ην δάθηπιν (κηθξόο) θαη κηα αθξηβήο έλδεημε κέηξεζεο θελνύ. 

 Να δηαζέηεη μερσξηζηό Γείθηε Γύλακεο Έιμεο (Traction Force Indicator), ην νπνίν λα 

κεηξά ηελ δύλακε πνπ αζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έιμεο ζε θηιά. Η νπηηθή απηή εηθόλα 

θαη ην όξην ησλ (14θηιώλ)  απνηξέπεη ηελ απνθόιιεζε  ηνπ cup από ηελ θεθαιή ηνπ 

εκβξύνπ. Η νπηηθή εηθόλα ηεο ειθηηθήο δύλακεο είλαη ηδηαίηεξα πνιύηηκε αθόκε θαη γηα 

εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. 

 Η ρεηξνθίλεηε αληιία θελνύ   πνπ δηαζέηεη,  παξέρεη έλα αζθαιέο θαη απνηειεζκαηηθό 

ζύζηεκα θελνύ  ζην  ρξήζηε.  

 Να είλαη δηακέηξνπ 50 mm , αηξαπκαηηθή θαη λα κπνξεί πνιύ εύθνια λα ζηξέθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε. 

  Να είλαη απιή ζηε ρξήζε ηεο κε κηα θαηάιιειε ιαβή γηα θξάηεκα θαη εύθνιε εηζαγσγή.  

 

 

Σεζη ππόωπηρ πήξηρ ςμένων  

 Να είλαη απνζηεηξσκέλν ζε δηαθαλή εηδηθή ζήθε. 

 Η ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη ηελ ηαηλία αλίρλεπζεο , ην εηδηθό ζηεηιεό γηα ηελ ιήςε ηνπ 

δείγκαηνο θαη ην εηδηθό buffer ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ζηεηιεό κεηά ηελ ιήςε ηνπ 

δείγκαηνο. 

 Σν ζηεηιεό ιήςεο δείγκαηνο λα βξίζθεηαη ζε εηδηθή απνζηεξεκέλε ζήθε. 

 Σν ηεζη λα ιεηηνπξγεί κε ηελ αλίρλεπζε  ηεο Α θεηνπξσηείλεο (A-Fp) θαη ηεο πξσηεΐλεο 

ηνπ πιαθνύληα PP12 (IGFBP-1 (InsulinGrowthFactorBindingProteinζηα θνιπηθά πγξά. 

 Να αληρλεύεη ηηο πξσηεΐλεο θαη κε κνλνθισληθά αιιά θαη κε πνιπθισληθά 

Αληηζώκαηα. 

 Να είλαη ηδαληθό θαη αμηόπηζην αθόκε θαη ζε κηθξέο ξήμεηο. 

 Να έρεη 99% επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα θαηά ηηο εβδνκάδεο 24 – 34 

 Να κελ επεξεάδεηαη από πνζόηεηα αίκαηνο. 

 Να κελ ρξεηάδεηαη θνιπνδηαζηνιέαο  γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Να αληρλεύεη θαη πέξαλ ηνπ 12σξνπ, ιόγσ ησλ πνιπθισληθώλ αληηζσκάησλ. 

 

 

Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Πξνηύπσλ θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 

 



 Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο (αλ 

ππάξρνπλ) ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΔΠΤ. 

 

 Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ 

απνξξίπηνληαη.  

 

Γεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έωρ 03-10-2022 και ώπα 14:00 κέζσ e-mail ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε prom@1160.syzefxis.gov.gr  

 

                                                                                                                              

 

                                                                                  Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

   

                                                                                       ΚΑΝΣΑΡΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ                                                

 

 

                                                          

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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