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Σν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ
πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα Πιεγκάησλ
Κνηιηνθήιεο (cpv 33140000-3, Ιαηξηθά αλαιώζηκα), γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ηνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ζέηεη εδώ, ζηελ πξνβαιιόκελε ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο πνπ θαηέζεζε ε αξκόδηα επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζε
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε. Η Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από ηε Γεπηέξα 16.7.2018 έσο
ηελ Σεηάξηε 8.8.2018. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα
ππνβάινπλ ηα ζρόιηά ηνπο θάησζη, ζηελ πξνβαιιόκελε ηζηνζειίδα, εληόο ηεο
νξηζκέλεο πξνζεζκίαο. Γηα πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ώξεο, ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ ΠΓΝΘ ΑΥΔΠΑ. Αξκόδηα ππάιιεινο: Αλαζηαζία
Ν. Γξεγνξηάδνπ Σειέθσλν: 2313-3030146 (Φαμ: 2313-303060) E-mail:
anastasia.grigoriadou@n3.syzefxis.gov.gr Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επηζπλάπηνληαη
ζε κνξθή pdf.
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ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιεγκάησλ απνθαηάζηαζεο δηαθόξσλ εηδώλ θήιεο θαη
ελίζρπζεο ηζηώλ, πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ θαη νη παξαθάησ
πξνδηαγξαθέο, πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν ζαο λα δηαζέηεη κία πιήξε γθάκα
πιεγκάtσλ πξνο αληηκεηώπηζε όισλ ησλ πηζαλώλ πεξηζηαηηθώλ ησλ αζζελώλ ζαο.:
ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ΜΔ Η ΥΩΡΙ ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΠΙΣΡΩΗ
(DUAL MESH PLUS) • Γηπιήο όςεσο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ειιεηκκάησλ
θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο ελδνπεξηηνλατθήο ηνπνζέηεζεο • Από 100% e-PTFE
(δηεζηαικέλν πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην) • Η κηα πιεπξά δηαζέηεη καθξνπόξνπο θαη
επηηξέπεη ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηζηώλ κε πιήξε ελζσκάησζε ζηνλ νξγαληζκό θαη ε
άιιε όςε είλαη ιεία ρσξίο πόξνπο ώζηε λα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζπκθύζεσλ κε
ηα δσηηθά όξγαλα. ΣΙ ΔΞΗ ΓΙΑΣΑΔΙ : ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΔΜΒΑΛΩΜΑΣΑ
DLMC 8.0 CM X 12.0 CM X 1.0 MM DLMC 10.0 CM X 15.0 CM X 1.0MM DLMC
15.0 CM X 19.0 CM X 1.0MM DLMC 7.5 CM X 10.0 CM X 1.0 MM DLMC 18.0
CM X 24.0 CM X 1.0MM DLMC 20.0 CM X 30.0 CM X 1.0MM DLMC 26.0 CM X
34.0 CM X 1.0MM DLMC 12.0 CM CIRCLE X 1.0MM Ή DLMC+10.0 CM X 15.0
CM X 2.0MM DLMC+15.0 CM X 19.0 CM X 2.0MM DLMC+18.0 CM X 24.0 CM
X 2.0MM DLMC+20.0 CM X 30.0 CM X 2.0MM DLMC+26.0 CM X 34.0 CM X
2.0MM (ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΑ ΔΜΒΑΛΩΜΑΣΑ) ΔΠΙΗ ΠΛΗΡΩ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΟ ΔΜΒΑΛΩΜΑ ΑΝΑΓΟΜΗΗ ΣΟΙΥΩΜΑΣΩΝ & ΙΣΩΝ
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BIO-A • 100% απνξξνθήζηκν από PGA:TMC (ζπκπνιεκεξέο γιπθόιεο :
αλζξαθηθνύ ηξηκεζπιελίνπ) • πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζηελ ελίζρπζε ησλ καιαθώλ
ηζηώλ 8X8 CM 9X15 CM 10 X 30 CM 20X 20 CM 7 X 10 CM - ΣΔΛΟ :
ΒΟΤΒΩΝΙΚΑ ΔΜΒΑΛΩΜΑΣΑ ΚΗΛΗ ΣΤΠΟΤ ΚΩΝΟΤ PLUG • 100%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΙΜΑ ΑΠΟ PGA:TMC (ΤΜΠΟΛYΜΔΡΔ ΓΛΤΚΟΛΗ:
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΤ ΣΡΙΜΔΘΙΛΔΝΙΟΤ) ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΑΠΟ ΒΑΗ (ΓΙΚΟ)
45mm ΚΑΙ 12 ΑΤΣΟ-ΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟΤ ΑΤΛΟΤ
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1 Πιέγκα δηπιήο όςεσο 15X15 Πιέγκα δηπιήο όςεο γηα ηελ ελδνπεξηηνλαηθή
απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο (αλνηρηή θαη ιαπαξνζθνπηθή)πάρνπο 0,52mm από
κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ςεθαζκέλε πνιπνπξεζάλε δηαζηάζεσλ 15X15 σο
αληηζπκθπηηθή πξνζηαζία. Σν πιέγκα είλαη απνιύησο βηνζπκβαηό. Δίλαη εύθνιν ζην
ρεηξηζκό ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκκα πνιππξνππιελίνπ γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο
θάζε πιεπξάο θαηά ηελ ιαπαξνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. 2 Πιέγκα δηπιήο όςεσο 15X20
Πιέγκα δηπιήο όςεο γηα ηελ ελδνπεξηηνλαηθή απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο (αλνηρηή
θαη ιαπαξνζθνπηθή)πάρνπο 0,52mm από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ςεθαζκέλε
πνιπνπξεζάλε δηαζηάζεσλ 15X20 σο αληηζπκθπηηθή πξνζηαζία. Σν πιέγκα είλαη
απνιύησο βηνζπκβαηό. Δίλαη εύθνιν ζην ρεηξηζκό ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκκα
πνιππξνππιελίνπ γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο θάζε πιεπξάο θαηά ηελ
ιαπαξνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. 3 Πιέγκα δηπιήο όςεσο 20X30 Πιέγκα δηπιήο όςεο γηα
ηελ ελδνπεξηηνλαηθή απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο (αλνηρηή θαη ιαπαξνζθνπηθή)
πάρνπο 0,52mm από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ςεθαζκέλε πνιπνπξεζάλε
δηαζηάζεσλ 20X30 σο αληηζπκθπηηθή πξνζηαζία. Σν πιέγκα είλαη απνιύησο
βηνζπκβαηό. Δίλαη εύθνιν ζην ρεηξηζκό ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκκα πνιππξνππιελίνπ γηα
ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο θάζε πιεπξάο θαηά ηελ ιαπαξνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. 5
Πιέγκα δηπιήο όςεσο 15X15 Πιέγκα δηπιήο όςεο γηα ηελ ελδνπεξηηνλαηθή
απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο(αλνηρηή θαη ιαπαξνζθνπηθή) πάρνπο 0,52mm από
κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ςεθαζκέλε πνιπνπξεζάλε δηαζηάζεσλ 15X15 σο
αληηζπκθπηηθή πξνζηαζία. Σν πιέγκα είλαη απνιύησο βηνζπκβαηό. Δίλαη εύθνιν ζην
ρεηξηζκό ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκκα πνιππξνππιελίνπ γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο
θάζε πιεπξάο θαηά ηελ ιαπαξνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. 6 Πιέγκα δηπιήο όςεσο 15X20
Πιέγκα δηπιήο όςεο γηα ηελ ελδνπεξηηνλαηθή απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο (αλνηρηή
θαη ιαπαξνζθνπηθή)πάρνπο 0,52mm από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ςεθαζκέλε
πνιπνπξεζάλε δηαζηάζεσλ 15X20 σο αληηζπκθπηηθή πξνζηαζία. Σν πιέγκα είλαη
απνιύησο βηνζπκβαηό. Δίλαη εύθνιν ζην ρεηξηζκό ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκκα
πνιππξνππιελίνπ γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο θάζε πιεπξάο θαηά ηελ
ιαπαξνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. 7 Πιέγκα δηπιήο όςεσο 20X30 Πιέγκα δηπιήο όςεο γηα
ηελ ελδνπεξηηνλαηθή απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο (αλνηρηή θαη ιαπαξνζθνπηθή)
πάρνπο 0,52mm από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ςεθαζκέλε πνιπνπξεζάλε
δηαζηάζεσλ 20X30 σο αληηζπκθπηηθή πξνζηαζία. Σν πιέγκα είλαη απνιύησο
βηνζπκβαηό. Δίλαη εύθνιν ζην ρεηξηζκό ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκκα πνιππξνππιελίνπ γηα
ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο θάζε πιεπξάο θαηά ηελ ιαπαξνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. 8
Πιέγκα δηπιήο όςεσο 30X30 Πιέγκα δηπιήο όςεο γηα ηελ ελδνπεξηηνλαηθή
απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο (αλνηρηή θαη ιαπαξνζθνπηθή) πάρνπο 0,52mm από
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κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ςεθαζκέλε πνιπνπξεζάλε δηαζηάζεσλ 30X30 σο
αληηζπκθπηηθή πξνζηαζία. Σν πιέγκα είλαη απνιύησο βηνζπκβαηό. Δίλαη εύθνιν ζην
ρεηξηζκό ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκκα πνιππξνππιελίνπ γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο
θάζε πιεπξάο θαηά ηελ ιαπαξνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. 9 Πιέγκα δηπιήο όςεσο 15X20
Πιέγκα δηπιήο όςεο γηα ηελ ελδνπεξηηνλαηθή απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο (αλνηρηή
θαη ιαπαξνζθνπηθή)πάρνπο 0,52mm από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ςεθαζκέλε
πνιπνπξεζάλε δηαζηάζεσλ 15X20 σο αληηζπκθπηηθή πξνζηαζία. Σν πιέγκα είλαη
απνιύησο βηνζπκβαηό. Δίλαη εύθνιν ζην ρεηξηζκό ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκκα
πνιππξνππιελίνπ γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηεο θάζε πιεπξάο θαηά ηελ
ιαπαξνζθνπηθή ηνπνζέηεζε.
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Πξνο ην ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΥΔΠΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΠΛΔΓΜΑΣΩΝ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ (cpv 33140000-3, Ιαηξηθά αλαιώζηκα) Αμηόηηκνη
θύξηνη, Αλαθεξόκελνη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο ζρεηηθά κε ηε σο άλσ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝ. ΠΡΟΓ/ΦΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ
ΠΠΤΤ 2015 ζαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ηελ πξόηαζε ηεο εηαηξείαο καο πξνθεηκέλνπ
λα ζπκπεξηιάβεηε ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδώλ ζηελ σο άλσ δηαδηθαζία, θαη
νη νπνίεο επλννύλ θαη δεκηνπξγνύλ πγηή αληαγσληζκό . Καη ζπγθεθξηκέλα λα
πξνζηεζνύλ ηα θαησηέξσ : ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ κε αλνηθηή κέζνδν. ˖ Γηπιήο όςεο ˖ Δλδνπεξηηνλαηθό ˖
Πνιπζηξσκαηηθό, εκηαπνξξνθήζηκν ˖ Καηαζθεπαζκέλν: - Η κία όςε λα δηαζέηεη
εηδηθή πεξηκεηξηθή ζήθε θαζήισζεο. - Από αξαηήο πιέμεο κνλόθισλν
πνιππξνππιέλην,από πνιπδηνμαλόλε θαη Αληηζπκθεηηθή επηθάιπςε
πνιπγιπθαπξόλεο. ˖ Γηαζηάζεσλ 12x15 cm, 15x25cm , 20x30 cm , ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ
ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ κε ιαπαξνζθνπηθή κέζνδν ˖
Γηπιήο όςεο ˖ Δλδνπεξηηνλαηθό ˖ Ηκηαπνξξνθήζηκν ˖ Καηαζθεπαζκέλν: - Από
πνιππξνππιελην, Πνιπδηνμαλόλε, Πνιπγιαθηίλε θαη αληηζπκθεηηθή επηθάιπςε
Ομεηδσκέλεο Αλαγελλεκέλεο Κπηηαξίλεο. - Γηάζηαζε: 15cm x 20cm, 20cm x 30cm,
25cm x 35 cm. ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ ΔΣ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΒΟΤΒΩΝΟΚΗΛΗ απνηεινύκελν από. ˖ εκη-απνξξνθήζηκν επίπεδν πιέγκα θαη
θώλνπ , κε-πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα από πνιππξνππιέλην & απνξξνθήζηκεο ίλεο
πνιπγιπθαπξόλεο δηαζηάζεσο 7 Υ 14 cm ˖ ˖ ίδηαο πιέμεο θώλν κε επηπιένλ
ξαβδώζεηο από κεκβξάλε πνιπκεξνύο πνιπδηνμαλόλεο .Γηάκεηξνο θώλνπ: 55 mm.
ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ ˖ Γηα
αλνηθηέο επεκβάζεηο ,κε θπξηό ζηπιεό. ˖ Να πεξηιακβάλεη 20 απνξξνθήζηκα θιίπ
(πνιπδηνμαλόλε/πνιπγιαθηίλε) ζρήκαηνο δηπιήο άγθπξαο κε δύν ζεκεία θαζήισζεο
. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. Με
εθηίκεζε, Γηα ηελ MEDICARE HELLAS A.E.
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ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιεγκάησλ απνθαηάζηαζεο δηαθόξσλ εηδώλ θήιεο θαη
ελίζρπζεο ηζηώλ, πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ θαη νη παξαθάησ
πξνδηαγξαθέο, πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν ζαο λα δηαζέηεη κία πιήξε γθάκα
πιεγκάπησλ πξνο αληηκεηώπηζε όισλ ησλ πηζαλώλ πεξηζηαηηθώλ ησλ αζζελώλ ζαο.:
Hκη-απνξξνθήζηκν πιέγκα απνθαηάζηαζεο θήιεο Ηκηαπνξξνθήζηκν πιέγκα
απνθαηάζηαζεο θήιεο απνηεινύκελν από 25% πνιππξνππιέλην θαη από 75%
πνιπγαιαθηηθό νμύ. Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο πξνζρεκαηηζκέλν θαη ζε
ζρήκα oval κε πξνζρεκαηηζκέλν. Πιέγκα απνθαηάζηαζεο νκθαινθήιεο θαη
θνηιηνθήιεο Πιέγκα απνθαηάζηαζεο νκθαινθήιεο θαη θνηιηνθήιεο ζηξνγγπιό
δηακέηξνπ 5cm,7cm ή 9cm δηπιήο όςεο πνιππξνππιελίνπ θαη ePTFE κε
πξνηνπνζεηεκέλα ηέζζεξα ξάκκαηα. Να θέξεη ελζσκαησκέλν κπαιόλη δηόγθσζεο.
ηε ζπζθεπαζία λα πεξηιακβάλεηαη ζύξηγγα πιήξσζεο ηνπ κπαινληνύ θαζώο θαη δύν
επηπιένλ ξάκκαηα Aληηζπκθπηηθό απηνεθπηπζζόκελν πιέγκα ελδνπεξηηνλατθήο
ρξήζεο Αληηζπκθπηηθό απηνεθπηπζζόκελν πιέγκα ελδνπεξηηνλατθήο απνθαηάζηαζεο
θνηιηνθήιεο θαη κεηεγρεηξεηηθήο θήιεο. Η κία πιεπξά λα είλαη από non woven
πνιπεζηέξα κε κηθξνπόξνπο θαη ε άιιε από αληηζπκθπηηθή καιαθή ζηιηθόλε. Να
δηαηίζεηαη ζε δηαζηάζεηο : 15cm x 15cm 20cm x 20cm 30cm x 30cm Aληηζπκθπηηθό
απηνεθπηπζζόκελν πιέγκα δηπιήο όςεο Aληηζπκθπηηθό απηνεθπηπζζόκελν πιέγκα
γηα ελδνπεξηηνλατθή απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο θαη κεηεγρεηξεηηθήο θήιεο δηπιήο
όςεο. Η κία πιεπξά λα είλαη από πιεθηό κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη ε άιιε
καιαθό αληηζπκθπηηθό PTFE, κε ζήκαλζε ζρήκαηνο ζηαπξνύ γηα εύθνιε
ηπνπνζέηεζε. Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεηξάγνλνπ, oval θαη
ζηξνγγπινύ ζρήκαηνο. Αλαηνκηθό πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα ιαπαξνζθνπηθήο
ρξήζεο Αλαηνκηθό πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα ιαπαξνζθνπηθήο απνθαηάζηαζεο
βνπβσλνθήιεο θαη κεξνθήιεο απνηεινύκελν από 25% ειαθξύ κνλόθισλν
πνιππξνππιέλην θαη 75% απνξξνθήζηκν Poly - L Γαιαθηηθό νμύ (PLLA). Να έρεη
αληνρή 16Ν/cm. Να δηαηίζεηαη ζε δηαζηάζεηο 10,5Υ14cm (Small) θαη 12Υ15cm
(Large) ηόζν γηα δεμηά όζν θαη γηα αξηζηεξή θήιε

