
Αθήνα 8/3/2018 

Προς: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 4127  26/1/2017 εγγράφου σας με θέμα τη συγκρότηση 

τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών συσκευών χορήγησης 

φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικής αντλίας και έχοντας υπόψη το Ν.4412/2016/ΦΕΚ.147/8-8-

2016 άρθρο 221, σας παραθέτουμε κάτωθι τις τεχνικές προδιαγραφές συσκευών έγχυσης 

ορών, υγρών διαλυμάτων και φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικής αντλίας ώστε να πράξετε τις 

δέουσες ενέργειες.  

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                              

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α. για απλά και λιπώδη διαλύματα 

Β. για φωτοευαίσθητα φάρμακα 

Γ. με ογκομετρικό κύλινδρο 

 

Οι συσκευές θα πρέπει: 

1. Να φέρουν αεροπαγίδα, για τη δέσμευση φυσαλίδων αέρα και την αποφυγή 
συναγερμών αέρα στη γραμμή 

2. Να είναι μήκους τουλάχιστον 260 cm περίπου 
3. Να φέρουν κλειστό σύστημα εξαέρωσης, χωρίς την αποσύνδεση της συσκευής από 

την αντλία, χωρίς την απώλεια σκευάσματος και τη διάχυση του στο περιβάλλον 
νοσηλείας και με τάχιστη διεκπεραίωση 

4. Να φέρουν άκρο luer-lock με ελεύθερα περιστρεφόμενο, ώστε να μην μεταδίδονται 
οι κινήσεις της συσκευής στον καθετήρα 

5. Να φέρουν αεραγωγό πώμα στο άκρο της, ώστε να εξαερώνεται η συσκευή χωρίς 
την απομάκρυνση του πώματος και χωρίς αυτή να χάνει την αποστείρωσή της 

6. Να είναι ελεύθερες φθαλικών αλάτων (DEHP FREE) και ελεύθερες λάτεξ (LATEX 

FREE) 

7. Να φέρουν ολισθαίνον κλείστρο για την άμεση διακοπή της ροής 

8. Ο σωλήνας να φέρει ενσωματωμένο εξάρτημα προστασίας από την ελεύθερη ροή 



9. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης 

10. Να διαθέτουν Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης 

11. Να διατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση 
12. Να είναι συμβατές με τις αντλίες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου. 

 

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ                ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                ΒΟΓΓΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ                       ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ                              ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ 

 

  



             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                  ΑΘΗΝΑ  27/2/2018 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ                                                                 

   “ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ” 
    
  ΑΠΟΘΗΚΗ  ΥΛΙΚΟΥ                                                        
 Tαx. Διευθ.: Θηβών και Λεβαδείας                                           ΠΡΟΣ  
  Γουδή  Τ.Κ. 115 27                                                                                    
  Τηλ.: 2132009425                                                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ 
  FAX: 2132009371 
  e-mail: apothiki.aglaia@gmail.com  
   
 

 
 
 
 
Παρακαλώ να ορίσετε επιτροπή προδιαγραφών και να φροντίσετε για τη δημιουργία 
σύμβασης για συσκευές χορήγησης φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικής αντλίας (κασέτες) 
 
SOLUSET 150ml με ενσωματωμένη κασέτα                    1.200 τεμ. x  12,5€ 
 
Κασέτα διπλής έγχυσης                                                    2.200 τεμ.  x   7,9€             
 
Κασέτα διπλής έγχυσης ακτινοσκιερή                                 300 τεμ.  x  11,4€ 
 
 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στις  44.392,00€  μαζί με 24% Φ.Π.Α. και θα 
καλυφθούν οι ανάγκες για 6 μήνες περίπου 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των παραπάνω αναλωσίμων, είναι η 
παραχώρηση στο νοσοκομείο μας από την εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια, 
τουλάχιστον 60 αντλιών   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Για την αποθήκη υλικού 
 
 
                                                                                               ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
   
   
 
 
 
 


