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Προς:          Αθήνα, 22/07/2014 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
ΤΣΕΡΤΙΔΟΥ 1, 26335, ΠΑΤΡΑ 
diabouleysi@agandreashosp.gr  
 
 

 

ΘΕΜΑ:  Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας υποβάλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας, επί των 
προδιαγραφών των ακόλουθων ειδών: 

 

49.1 Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με δυνατότητα προσαρμογής ανοίγματος με αποτελεσματικό 
φίλτρο εξόδου αερίων, αντιιδρωτικό βαμβακερό κάλυμμα. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι 
εύκαμπτη και να έχει σύγχρονα υλικά για ασφαλή εφαρμογή προστασία και ανακούφιση του 
δέρματος. Διαφανείς 0 - 90mm περίπου. 

Οι σάκοι κολοστομίας που διατίθενται στην αγορά δεν ξεπερνούν την διάσταση (κοπής) των 70 με 
75mm. Τυχόν στομίες με μεγαλύτερη διάσταση καλύπτονται από τους μετεγχειρητικούς σάκους 
κολοστομίας που ζητούνται στον α/α 49.2. 

Όσον αφορά στην ζητούμενη διάσταση της οπής έναρξης (δηλαδή τα 0mm) αναφέρουμε πως η 
συγκεκριμένη διάσταση δεν έχει λόγο αναφοράς στις προδιαγραφές (και μάλλον θα οδηγήσει σε 
παρανοήσεις κατά την τεχνική αξιολόγηση) καθώς το κολλητικό υλικό των σάκων, προσαρμόζεται 
πάντοτε στην επιθυμητή διάσταση ανάλογα το μέγεθος της εκάστοτε στομίας.  

Για να υπάρξει επομένως δυνατότητας συμμετοχής, για όλες τις εταιρείες του χώρου, ζητούμε την 
τροποποίηση των διαστάσεων σε «έως 70±10%».  

 

 

49.2 Μετεγχειρητικοί διαφανείς σάκοι κολοστομίας 0-90mm περίπου με δυνατότητα σύνδεσης με 
ουροσυλλέκτη 

Οι συγκεκριμένοι σάκοι είναι απαραίτητοι τόσο μετεγχειρητικά (οπότε οι κενώσεις είναι υδαρείς) όσο 
και για στομίες με μεγάλη διάμετρο (όπου οι κενώσεις στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μερικώς  
σχηματισμένες). Στην δεύτερη όμως περίπτωση η ύπαρξη βαλβίδας εξόδου για σύνδεση με 
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ουροσυλλέκτη λειτουργεί μάλλον περιοριστικά καθώς ο σάκος δεν μπορεί να αδειάσει, και συνεπώς 
πρέπει να αλλαχθεί αυξάνοντας σημαντικό το κόστος νοσηλείας. 

Για να υπάρχει δυνατότητα κάλυψης και των δυο ανωτέρω περιπτώσεων σας προτείνουμε 
μετεγχειρητικό σάκο με προσαρμοζόμενο διπλό σύστημα κένωσης που προσαρμόζεται τόσο σε στέρεες 
όσο και σε υδαρείς κενώσεις και επομένως καλύπτει μεγαλύτερο εύρος περιπτώσεων και εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και  οικονομία για το νοσοκομείο.   

Όσον αφορά στην ζητούμενη διάσταση της οπής έναρξης (δηλαδή τα 0mm) αναφέρουμε πως η 
συγκεκριμένη διάσταση δεν έχει λόγο αναφοράς στις προδιαγραφές (και μάλλον θα οδηγήσει σε 
παρανοήσεις κατά την τεχνική αξιολόγηση) καθώς το κολλητικό υλικό των σάκων, προσαρμόζεται 
πάντοτε στην επιθυμητή διάσταση ανάλογα το μέγεθος της εκάστοτε στομίας.  

Συγκεκριμένα σας προτείνουμε η προδιαγραφή να προσαρμοστεί ως ακολούθως: «Μετεγχειρητικοί 
διαφανείς σάκοι κολοστομίας έως 90mm περίπου με δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη και 
αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος 
velcro (για χρήση και σε υδαρείς και στέρεες κενώσεις)». 

 

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις προτάσεις μας και παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση. 

 

Με εκτίμηση, 

 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 

 




