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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την 

προμήθεια: «ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FLOSWITCH»  

 

Λυκόβρυση,  12/9/2018 

Αρ. πρωτ.: Χ10842 ΑΚ/ΕΔ      

 

Αξιότιμες/οι Κυρίες / Κύριοι, 

 

Ανταποκρινόμενοι  στο αίτημα σας , με αριθ. Πρωτ.: 24072/10-07-2018 για σύνταξη από την υπηρεσία 

σας τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, προκειμένου να προετοιμαστούν οι προδιαγραφές του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού, σας υποβάλουμε την ακόλουθη πρόταση. 

 

Επισημαίνουμε ότι η πρόταση μας είναι εναρμονισμένη με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 6, Φ.Ε.Κ 

15/21-1-2013, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 2010/32/ΕΕ οδηγία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, για την  

<<Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα>>.  Ως εκ τούτου πέραν του 

απλού αρτηριακού καθετήρα κερκιδικής με διακόπτη flowswith (για την προστασία  από την άμεση 

έκθεση στο αίμα), απαραίτητο είναι πλέον να συνυπολογιστεί  και η ασφάλεια επί του αιχμηρού άκρου 

του αρτηριακού καθετήρα  και σε επόμενο διαγωνισμό να ζητηθεί και  Αρτηριακός Καθετήρας 

Ασφαλείας. 

 

Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές από την εταιρεία μας, ως νόμιμου εκπρόσωπου του οίκου 

Becton Dickinson είναι οι ακόλουθες:  

 ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- Καθετήρας για πρόσβαση σε Kερκιδική Aρτηρία 18 & 20G 

,μήκους 45mm, από FEP ή PUR που να διαθέτει: Πλαστικό Μηχανισμό παθητικής προστασίας της 

αιχμής της βελόνης χωρίς αιχμηρές μεταλλικές άκρες προς αποφυγή τρυπημάτων, Βιδωτό σύστημα 

ελέγχου ροής του αρτηριακού αίματος, να είναι PVC & DEHP free και ακτινοσκιερός. Επίσης να 
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διαθέτει Φτερά στήριξης με δυνατότητα συρραφής  & Διάφανο οπτικό παράθυρο αναρροής αίματος. 

Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση συνοδευόμενο από αποδεικτικά εκπροσώπησης. 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση. 

 

Με τιμή, 

Για την ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ 

 

 

 

 

Απόστολος Καταραχιάς 

Διευθυντής Πωλήσεων – BD Division 

 

 

 


