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ΑΘΗΝΑ, 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

  

ΘΕΜΑ: Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΠΥΥ 

2019 

 

Αξιότιμοι/-ες Κύριοι/-ες, 

 

Σε συνέχεια της ανάρτησης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο 

Ευαγγελισμός» σχετικά με την Α΄ Φάση Διαβούλευσης Προδ/φων 

Αιμοστατικών ΠΠΥΥ 2019 CPV 33141127-6, η εταιρεία Axion Health επιθυμεί 

να συμμετέχει με τις εξής παρατηρήσεις, έχοντας ως σκοπό να 

συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της 

προαναφερθείσας διαβούλευσης ως επιλογή, τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν τα ακόλουθα προϊόντα για την ορθότερη κάλυψη των αναγκών 

των ασθενών. 

Για το είδος με Α/Α 14 Αιμοστατικός σπόγγος 1 GR θα θέλαμε να 

προστεθεί η περιγραφή: 

Βιοαπορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο τύπου 1, με αντιβίωση θεϊκή γενταμυκίνη 

(2,00 mg/cm2) για υψηλή και άμεση αιμόσταση και προστασία από μόλυνση 

παθογόνων σε σηπτικά τραύματα και χειρουργικές επεμβάσεις, σπογγώδους 

μορφής. Διαστάσεων 10 x 10 cm & 5 x 20 cm 

 Για το είδος με Α/Α 32 Cardiowrap 130x200x0,02 mm θα θέλαμε να 

προστεθεί η περιγραφή: 

Αντισυμφητική μεμβράνη από πολυλακτίδη (70% L - Λακτίδη & 30% D - 

Λακτίδη)  επανατοποθετούμενη, χωρίς πολυσακχαρίτη, για τον μηχανικό 

διαχωρισμό ιστών για ανοιχτή & λαπαροσκοπική χειρουργική κοιλίας, σε 

διαστάσεις 130 x 200 x 0,02 mm.. 
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Για το είδος με Α/Α 35 Συνθετικό φιλμ φραγμού διαρροής θα θέλαμε να 

προστεθεί η εξής περιγραφή:  

Αεροστατική – στεγανοποιητική ουσία σε μορφή, διάφανης – ορατής 

συνθετικής μεμβράνης, μη υφασμένη από (πολυγαλακτικο - γλυκολικο οξύ & 

πολύ – ν – βινυλπυρρολιδόνη - ακρυλικού οξέος), για φραγή και ενίσχυση 

έναντι διαφυγής αέρα σε θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, ήπατος και 

παγκρέατος, (τύπου tissue - patch), χωρίς να απαιτείται κόλλα ή οποιοδήποτε 

άλλο μέσο για την εφαρμογή του, πλήρως συνθετικό, μη περιέχοντας 

ανθρώπινη ή ζωική πρωτεΐνη σε διάσταση 5 x 10 cm. 

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

Για την εταιρεία Axion Health 

Νιονιοπούλου Κωνσταντίνα 
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