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Παραςκευι, 2θ Απριλίου 2021 
 
Ρροσ: «Ευαγγελιςμόσ» Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν 
 
Υποϋψιν.:   κασ. Ευαγγελίασ Τςοφτςα 
 
Θζμα:ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ BAXTER ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 
 
Αξιότιμθ κα. Τςοφτςα,  

Για τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι μασ και για τθ γενικι διεφρυνςθ των ςυμμετεχουςϊν 
εταιρειϊν και φυςικά για λόγουσ διαφάνειασ επιτρζποντασ ςε ακόμα περιςςότερεσ 
εταιρείεσ τθ ςυμμετοχι τουσ προτείνουμε τθν τροποποίθςθ των τεχνικϊν ςτα παρακάτω 
ςθμεία. 
 
Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΩΝ ΘΕΑΡΕΙΩΝ ΝΕΦΙΚΗΣ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Α/Α 3. Ρροδιαγραφή: Τα φίλτρα πρζπει να διατίθενται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ από 
0,8m2- 2,2 m2 
 
Ρροτεινόμενη προδιαγραφή: 
«Τα φίλτρα πρζπει να διατίκενται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ από 0,8m2- 2,2 m2, με το 
μικρότερο δυνατό εξωςωματικό όγκο αίματοσ» 
 
Α/Α 5. Ρροδιαγραφή: Το ςετ θα  περιλαμβάνει ζνα (1) φίλτρο, ζνα (1) πλήρεσ ςετ 
χρωματικά κωδικοποιημζνων γραμμϊν για ευκολία ςτη ςφνδεςη καθϊσ και τουλάχιςτον 
ζνα (1) ςάκο περιςυλλογήσ διηθήματοσ ίςου ή μεγαλφτερου των 5 L. 
 
Ρροτεινόμενη προδιαγραφή: 
«Το ςετ κα  περιλαμβάνει ζνα (1) φίλτρο, ζνα (1) πλιρεσ ςετ χρωματικά κωδικοποιθμζνων 
γραμμϊν για ευκολία ςτθ ςφνδεςθ κακϊσ και τουλάχιςτον ζνα (1) ςάκο περιςυλλογισ 
διθκιματοσ των 5 L.Να διακζτει κατά προτίμθςθ προςυνδεδεμζνεσ γραμμζσ με το φίλτρο 
ϊςτε να απαιτοφνται λιγότερεσ ςυνδζςεισ και χειριςμοί, μειϊνοντασ τα βιματα 
προετοιμαςίασ, χρόνο ςφνδεςθσ και πικανότθτα χειριςτικϊν λακϊν.» 
 
Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΙΚΗΣ ΛΕΙΟΥΓΙΑΣ 
 
Α/Α 6η. Ρροδιαγραφή:η) «Θεραπείεσ ςυνεχοφσ νεφρικήσ υποκατάςταςησ με μεμβράνη 
υψηλήσ διατομήσ»  
 
Ρροτεινόμενη προδιαγραφή: 
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«θ) «Θεραπείεσ ςυνεχοφσ νεφρικισ υποκατάςταςθσ με μεμβράνθ υψθλισ διατομισ κακϊσ 
καικεραπείεσ ςυνεχοφσ νεφρικισ υποκατάςταςθσ με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ αφαίρεςθσ 
κυτταροκινϊν και ενδοτοξινϊν» 
Α/Α 6θΡροτείνουμε την προςθήκη τησ παρακάτω δυνατότητασ θεραπείασ του 
μηχανήματοσ: 
 
«κ) «Θεραπεία εξωςωματικισ αφαίρεςθσ διοξειδίου του άνκρακα με ι χωρίσ ταυτόχρονθ 
δυνατότθτα ςυνεχοφσ νεφρικισ υποκατάςταςθσ. 
 
Α/Α 18 Ρροδιαγραφή:Συγχρονιςμόσ τησ αντλίασ ζγχυςησ αςβεςτίου και τησ αντλίασ 
ζγχυςησ κιτρικοφ διαλφματοσ.  
Ναι. Πποτε ςταματά η ζγχυςη διαλφματοσ κιτρικοφ να ςταματά και η ζγχυςη αςβεςτίου. 
 
Ρροτεινόμενη προδιαγραφή: 
«Συγχρονιςμόσ τθσ αντλίασ ζγχυςθσ αςβεςτίου και τθσ αντλίασ ζγχυςθσ κιτρικοφ 
διαλφματοσ.  
Ναι. Όποτε ςταματά θ ζγχυςθ διαλφματοσ κιτρικοφ, αυτόματα να ςταματά και θ ζγχυςθ 
αςβεςτίου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ και ςε κάκε αλλαγι των παραμζτρων τθσ 
κεραπείασ.» 
 
Παραμζνουμε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ  ι πλθροφορία. 
 

Μεεκτίμθςθ, 

 

ΤηοφλιαΙωάννοβιτσ 
Sales and Marketing Manager  
Acute Therapies 
Baxter Hellas 
 


