
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΦΙΛΣΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΗ ΜΕ ΤΝΟΔΟ 

 

 

Σε ςυνζχεια τθσ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που αφοροφν ςτθν 

προμικεια φίλτρων αιμοδιαδιικθςθσ με ςυνοδό, θ επιτροπι κατά τθ ςυνεδρίαςι 

τθσ ζλαβε υπόψθ τθσ τισ παρατθριςεισ των εταιριϊν και κατζλθξε ςτα παρακάτω: 

 

1. ΕταιρείαNephrodynamic Hellas A.E.  

Προδιαγραφή  Β.14 

Θ προδιαγραφι δεν περιορίηει τον ανταγωνιςμό κακϊσ οι προςυνδεδεμζνεσ 

γραμμζσ με τα φίλτρα ηθτοφνται κατά προτίμθςθ. Θ επιτροπι αποφάςιςε τθν 

αναδιατφπωςθ τθσ προδιαγραφισ ϊςτε να είναι καλφτερα κατανοθτι: «Να 

διακζτει αυτόματο priming. Επικυμθτζσ οι προςυνδεδεμζνεσ γραμμζσ με το 

φίλτρο, αν διατίκενται να προςφερκοφν». Ο λόγοσ αυτισ τθσ προτίμθςθσ 

ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι με τον τρόπο αυτό μειϊνεται θ πικανότθτα εμφάνιςθσ 

λοιμϊξεων κακϊσ και ο χρόνοσ προετοιμαςίασ του μθχανιματοσ προσ χριςθ. 

 

2. Εταιρεία Αν. Μαυρογζνης Α.Ε.  

Όςον αφορά τισ προδιαγραφζσ Α.6, Β.3, Β.7, Β.9, Β.16, Β.23, Β.24, Β.29 οι 

προτεινόμενεσ αλλαγζσ ι προςκικεσ περιορίηουν το ανταγωνιςμό και για αυτό 

το λόγο δεν γίνονται δεκτζσ.  

 

      Προδιαγραφή Β.6 

Θ επιτροπι κάνει εν μζρει δεκτι τθν παρατιρθςθ τθσ εταιρείασ και θ  

προδιαγραφι  τροποποιείται ωσ εξισ:  

 

Να ζχει τθ δυνατότθτα 

εκτζλεςθσ 

διαφορετικϊν 

κεραπειϊν: 

α. Συνεχι φλεβο-φλεβικι 

αιμοδιικθςθ 
Ναι 

β. Συνεχι φλεβο-φλεβικι 

αιμοδιαδιικθςθ 
Ναι 

γ. Συνεχι φλεβο-φλεβικι 

αιμοκάκαρςθ 
Ναι 

δ. Συνεχι βραδεία 

υπερδιικθςθ 
Ναι 

ε. Θεραπεία αιμοδιικθςθσ 

υψθλϊν όγκων 
Ναι 

ςτ. Αιμοπροςρόφθςθ Ναι 



η. Θεραπευτικι Ανταλλαγι 

Πλάςματοσ 
Ναι 

θ. Θεραπείεσ ςυνεχοφσ 

νεφρικισ υποκατάςταςθσ 

με μεμβράνθ υψθλισ 

διατομισ 

Ναι 

κ. Αν διατίκενται επιπλζον δυνατότθτεσ κεραπειϊν 

να προςφερκοφν.  

 

Προδιαγραφή Β.8 

Θ επιτροπι κάνει δεκτι τθν παρατιρθςθ τθσ εταιρείασ και θ προδιαγραφι 

τροποποιείται ωσ εξισ: «Δυνατότθτα ελεγχόμενθσ υπερδιικθςθσ ≤ 2 lt/h, ροισ 

διαλφματοσ ≤10000ml/h, χριςθσ φίλτρων pre ι postdilution, κακϊσ και 

ταυτόχρονθσ pre και postdilution, ανίχνευςθσ αζρα ςτο αιματικό κφκλωμα και 

ανίχνευςθ διαρροισ αίματοσ του φίλτρου.» 

 

3. Εταιρεία Baxter 

Προδιαγραφή A.3 

Θ επιτροπι κάνει δεκτι τθν παρατιρθςθ τθσ εταιρείασ και θ προδιαγραφι 

τροποποιείται ωσ εξισ: «Τα φίλτρα πρζπει να διατίκενται ςε διάφορεσ 

διαςτάςεισ από 0,8m2 - 2,2 m2, με το μικρότερο δυνατό εξωςωματικό όγκο 

αίματοσ.» 

 

Προδιαγραφή Α.5 

Θ επιτροπι δεν κάνει δεκτι τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ για ςάκο περιςυλλογισ 

διθκιματοσ 5 L, κακϊσ κάτι τζτοιο περιορίηει τον ανταγωνιςμό. Το υπόλοιπο 

τμιμα τθσ πρόταςθσ καλφπτεται από τθν προδιαγραφι Β.14. 

 

Προδιαγραφή Β.6η, 6θ 

Ζχει απαντθκεί ςτθν εταιρεία Αν. Μαυρογζνθσ Α.Ε.με τροποποίθςθ τθσ 

προδιαγραφισ. 

 

Προδιαγραφή Β.18 

Θ επιτροπι δεν κάνει δεκτι τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ κεωρεί ότι το 

επικυμθτό αποτζλεςμα περιγράφεται επαρκϊσ από τθν προδιαγραφι.  

 

4. Εταιρεία Ariti 

Θ επιτροπι δεν μπορεί να αξιολογιςει τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ δεν 

κάνει παρατθριςεισ επί των προδιαγραφϊν που διαβουλευόμαςτε αλλά 

κατακζτει δικζσ τθσ. 

 



5. Εταιρεία Mediprime 

Προδιαγραφή A.5 

Θ επιτροπι δεν κάνει δεκτι τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ κακϊσ θ προδιαγραφι 

εξαςφαλίηειτον ανταγωνιςμό μεταξφ των εταιρειϊν μιασ και δεν προδιαγράφει 

ςάκο μίασ χριςθσ ι ςάκο που διακζτει τθ δυνατότθτα απόρριψθσ του 

διθκιματοσ. 

 

Προδιαγραφή Β.10 

Θ επιτροπι κάνει δεκτι τθν παρατιρθςθ τθσ εταιρείασ και θ προδιαγραφι 

τροποποιείται ωσ εξισ: «Οκόνθ. Ναι, ζγχρωμθ, λειτουργικι με απεικονίςεισ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα.» 

 

Προδιαγραφή Β.19 

Θ επιτροπι κάνει μερικϊσ δεκτι τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ και θ προδιαγραφι 

τροποποιείται ωσ εξισ: «Λογιςμικό υπολογιςμοφ απϊλειασ αςβεςτίου. Αν 

διατίκεται να προςφερκεί.» 

  

Προδιαγραφή Β.23 

Θ επιτροπι κάνει μερικϊσ δεκτι τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ και θ προδιαγραφι 

τροποποιείται ωσ εξισ: «Θερμαντιρα. Ναι τουλάχιςτον ζνα, ελεγχόμενο, με 

δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ του.» 

  

 

H ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

Ηαφειρία Μάςτορα, Πρόεδροσ, Ιατρικι Υπθρεςία 

 

 

Δοφκα Ευαγγελία, Ιατρικι Υπθρεςία 

 

 

Βρατςίςτα Μαρία, Τεχνικι Υπθρεςία 


