
Γ.Ν.Πατρών ‘’Ο Άγιος Ανδρέας’’ 

    Αναισθησιολογικό Τμήμα 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

-Σύστημα θέρμανσης υγρών-αίματος 

Να αποτελείται από σωλήνα διπλού αυλού που να συνδέεται με συσκευή θέρμανσης με θερμαινόμενο 

νερό. Ο σωλήνας να έχει μήκος > 2 μέτρα για ευέλικτη χρήση στη χειρουργική αίθουσα. 

Να εξασφαλίζει υψηλές ροές  χορήγησης υγρών-αίματος με σταθερή θερμοκρασία (θα αξιολογηθεί 

ιδιαίτερα). 

Να εξασφαλίζει την θέρμανση των υγρών-αίματος, στην θερμοκρασία επιλογής, στο σημείο εισόδου 

χωρίς απώλεια αίματος.  

 Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο  27,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%  

 

-Βελόνες αναισθησίας για περιφερικά block (νευρικοί αποκλεισμοί) 

α) Βελόνες νευροδιέγερσης αποστειρωμένες, μίας χρήσης, ατραυματικές με τυφλό άκρο sprotte.  

Να διαθέτουν δυνατότητα μείωσης της πίεσης στην εισαγωγή τους και να είναι υψηλής ευκρίνειας 

κατά την χρήση υπερήχου (π.χ. επικάλυψη χρυσού).  

Να διατίθενται σε διάφορα μήκη και μεγέθη.   

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο  17,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%  

 

β) Βελόνες νευροδιέγερσης μίας χρήσης, αποστειρωμένες, ευρείας γκάμας (tuohy, ατραυματικές).  

Να διαθέτουν ικανότητα μείωσης της πίεσης κατά την εισαγωγή και υψηλή ευκρίνεια κατά την χρήση 

υπερήχου  (π.χ. επικάλυψη χρυσού).  

Να συνοδεύονται με καθετήρα, ο οποίος να διαθέτει σπείραμα για συνεχή νευροδιέγερση και 

ενσωματωμένο μεταλλικό οδηγό.  

Να διατίθενται σε διάφορα μήκη και μεγέθη.  

Ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο  55,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%  

 

 



-Αιμοσφαιρινόμετρο με αναλώσιμα 

α)  Αναλυτής Αιμοσφαιρινης 

- Φορητός Αναλυτής μέτρησης Αιμοσφαιρίνης με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

μεγάλης διάρκειας λειτουργίας άνω των 30 ημερών χωρίς ανάγκη επαναφόρτισης. 

- Μηδενικής συντήρησης. 

- Όγκος δείγματος μικρότερος από 10 μL 

- Εύρος μέτρησης από 0 έως τουλάχιστον 25,0 g/dL 

- Μέτρηση με τη χρήση μικροκυβετών χωρίς χρήση αντιδραστηρίου με φωτομετρική μέθοδο. 

- Μακρά διάρκεια αποθήκευσης μικροκυβετών. 

- Αποθήκευση μικροκυβετών σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

- Αποτέλεσμα στην οθόνη σε χρόνο 1 δευτερόλεπτο από την εισαγωγή του δείγματος. 

Ενδεικτική τιμή       420,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%  

 

β)  Αναλωσίμων Αναλυτή Αιμοσφαιρινης  

- Κυβέτες κατάλληλες για τον Αναλυτή Αιμοσφαιρινης που θα επιλεγεί. 

-Συσκευασία 100 τεμαχίων 

- Διατήρηση αναλωσίμου σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

Ενδεικτική τιμή     1 Συσκευασία  100 τεμαχίων   60,00 € πλέον  ΦΠΑ 24%  

 

 


