
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   Αρ. Πρωτ 37919/02-10-2020 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΩΡΛ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Dr Σαρρής Βασίλειος 
TΗΛΕΦΩΝΑ: 2610227541, 2610227542 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:  1500€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
24% 
 
Θέμα: προδιαγραφές εργαλείων ΩΡΛ 
 
1.Αναροφήσεις ρινός μήκος 11cm ,εξωτερικής διαμέτρου 0,8 με 
bypass τεμαχια 5 

2. Αναροφήσεις ρινός μήκος 11cm ,εξωτερικής διαμέτρου 0,9 με 
bypass τεμαχια 5 

3.Άγκιστρο καθαρισμού ωτός(hook)μήκους 15-16 cm με μπαλάκι 
στο τέλος της κάμψης τριών μεγεθών τεμαχια 3 

4.Βρόγχος καθαρισμούωτό (ear loop)μήκους 15-16cm με κατάληξη 
θηλιά τριών μεγεθών τεμαχια 3 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ: 

1. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (Stainless Steel) 
που η σύσταση του, να συμφωνεί κατασκευαστικά με τα 
Διεθνή DIN17442/ISO7153 και αντέχουν στην 
αποστείρωση και στην πολλαπλή χρήση τους.Να 
αναφερθεί η θερμοκρασία αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού 
για κάθε εργαλείο. 

2. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να φέρουν 
χαραγμένα στο μέταλλό τους: το σήμα του εργοστασίου, 



τον κωδικό αριθμό του εργοστασίου (part number) καθώς 
επίσης και το CE MARK, την έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι απολύτως 
εγγυημένα 

3.Να κατατεθεί ο πρωτότυπος κατάλογος του εργοστασίου  
4.Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγεθών των απαιτούμενων 
ειδών με τα προσφερόμενα είδη 
5.Να δινεται εγγυηση 2 ετων τουλαχιστον.Ν ακατατεθει αναλυση 
της εγγυησης του προμηθευτη και του ιδιου υου εργοστασιου 
6.Να υπαρχει η δυνατοτητα της εταιρειας για αμεση συντηρηση 
των εργαλειων στη χωρα μας,με αποδεδειγμενη τεχνικη υπηρεσια 
επι ποινης απορριψης. 

Δειγματα: 
 Να κατατεθουν με την προσφορα αντιπροσωπευτικα 

δειγματα από ολες τις κατηγοριες των αιτουμενων 
εργαλειωνκαι να αναφερουν όλα τα στοιχεια που 
αναφερονται παραπανω 

 Ελεγχος δειγματων 
 

7.Να κατατεθουν πιστοποιητικα: 
 ISO εργοστασιου κατασκευης 
 ISO προμηθευτριας εταιρειας για εμπορια και τεχνικη 

υποστηριξη ιατροτεχνολογικων ποιοντων 
 Χωρα κατασκευης από το ιδιο εργοστασιο.ISO 

εργοστασιου πρωτης υλης κατασκευης των χειρουργικων 
εργαλειων. 

 Πιστοποιηση CE χειρουργικων εργαλειων. 
 

 
 

 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
 

1) ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ 
 

2) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ  ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚ. ΕΠΙΜ. Β’ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ 
 

3) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

 


