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Προς:
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Υψηλάντου 45-47,
Τ.Κ. 106 76, Αθήνα
ΥΠΟΨΗ: Επιτροπής διαβούλευσης προδιαγραφών

Λυκόβρυση, 1 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 13045 ΑΚ/ΕΔ
ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις σχετικά με την Α’ φαση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για
την προμήθεια ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αξιότιμοι Κύριοι,

•

•

Απευθυνόμενοι στην επιτροπή προδιαγραφών της διαβούλευσης προδιαγραφών ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , με σκοπό να αναδιαμορφωθούν οι προδιαγραφές των προς
διαβούλευση υλικών, σας υποβάλουμε τις εξής προτάσεις:
Σε ότι αφορά τις γενικές προδιαγραφές όλων των συριγγών, αναγράφεται στην παράγραφο 2
ότι θα πρέπει να κατατεθούν εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερόμενων υλικών.
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοείται.
Επίσης, στις γενικές προδιαγραφές των συριγγών, αναγράφεται στην παράγραφο 9 ότι η
συσκευασία πρέπει να φέρει την ένδειξη « Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεϋδη» εκτός αν
τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεϋδη οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται
στην προσφορά. Η συμβατότητα με την παραλδεϋδη δεν αποτελεί πλέον ζήτημα για τη χρήση
στις πλαστικές σύριγγες και γι’ αυτό δεν θεωρείται απαραίτητο να αναγράφεται στην
συσκευασία των προϊόντων, οπότε και προτείνουμε να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη
προδιαγραφή, ώστε να μην δημιουργηθεί κόλλημα με τη συνέχιση του διαγωνισμού.

•

Σε ότι αφορά τις ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ με α/α 3,4,5,6 προτείνουμε να προστεθεί
υποκατηγορία των ειδών που να διαθέτει βελόνα ασφαλείας (σε συγκεκριμένες ποσότητες) με
τις παρακάτω προδιαγραφές:
“Να είναι ειδικές για λοιμώδη περιστατικά και να εναρμονίζονται με τη σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του
Συμβουλίου της Ε.Ε. για την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα
στο νοσοκομειακό χώρο.
➢ Να φέρουν μηχανισμό ασφαλείας που να ενεργοποιείται με το ένα δάκτυλο χωρίς να απαιτείται
σκληρή επιφάνεια. Ηχητική επιβεβαίωση κατά την ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας.
➢ Για λόγους ασφαλούς προσαρμογής της βελόνας στη σύριγγα και αποφυγής ατυχημάτων, οι
σύριγγες θα πρέπει να είναι luer lock και η επιφάνεια ενεργοποίησης του μηχανισμού ασφαλείας της
βελόνας να διαθέτει αντιολισθητική τεχνολογία.
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➢H βελόνα ασφαλείας να διαθέτει τεχνολογία «Smart slip», ώστε να προσαρμόζεται με ασφάλεια και
στις σύριγγες luer slip, με ηχητικό σήμα μετά την προσαρμογή, επιβεβαιώνοντας τη σωστή προσαρμογή
της .
➢Να έχουν χαμηλό νεκρό όγκο για ελαχιστοποίηση της απώλειας φαρμάκου.
➢ Οι βελόνες ασφαλείας να διαθέτουν λεπτά τοιχώματα. Ο προσαρμογέας να φέρει χρωματική
κωδικοποίηση σύμφωνα με την κατά ISO τυποποίηση. Μέθοδος Αποστείρωσης: Γ' Ακτινοβολία, Latex
free”.
• Σε ότι αφορά τις βιδωτες σύριγγες LUER LOCK των 3,5,10,30,60 ml με α/α 1, 8, 9, 12, 13 και
εφόσον οι σύριγγες αυτές προορίζονται ΚΥΡΙΩΣ για χρήση σε αντλίες και στη Μονάδα
διάλυσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, θα πρέπει εκτός των υπαρχόντων προδιαγραφών
να πιστοποιούνται και από τους κατασκευαστικούς οίκους των εκάστοτε αντλιών. Μόνο
πιστοποιημένες σύριγγες από τους κατασκευαστικούς οίκους αντλιών μπορούν να εγγυηθούν
την ασφάλεια χρήσης των luer lock συριγγών, και αυτό αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεις των
αντλιών, και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά των εταιρειών.
Επιπλέον θα προτείναμε και την πρόσθεση νέου είδους συριγγών που συμβάλλουν στη μείωση των
νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και τη μείωση του χρόνου του νοσηλευτικού προσωπικού που
σχετίζεται με την έκπλυση καθετήρων. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη χρήση προγεμισμένων
συριγγών με φυσιολογικό ορό NaCl για την έκλπυση καθετήρων, με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Προγεμισμένες σύριγγες έκπλυσης καθετήρων με φυσιολογικό ορό (0,9% Na Cl)
που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
• Να διατίθενται σε όγκους 3-5-10 ml
• Όλα τα μεγέθη να έχουν σταθερή διατομή 10ρας σύριγγας ώστε να ελαχιστοποιείται η πίεση
του υγρού που εισέρχεται στον καθετήρα.
• Να μειώνουν την ανάγκη χρήσης βελονών για μεταφορά ορού από αμπούλα σε σύριγγα
(μείωση τρυπημάτων). Ελαχιστοποίηση χρόνου της διαδικασίας έκπλυσης καθετήρα, καθώς
και ελαχιστοποίηση πιθανότητας χρήσης λάθος υγρού για την έκπλυση καθετήρα.
• Να δίνεται η δυνατότητα χρήσης του υλικού και σε στείρο περιβάλλον σε όλα τα μεγέθη , (35-10ml για χρήση σε ΜΕΘ και χειρουργείο).
• Να διαθέτουν ειδική ασφάλεια στο εσωτερικό τους ώστε να μην έχουμε διαρροές του
περιεχόμενου υγρού κατά την μεταφορά και την αποθήκευση.
• Μέθοδος αποστείρωσης ατμός και η διάρκεια αποστείρωσης τουλάχιστον 3 χρόνια.
• Η συσκευή να περιέχει και βιδωτό καπάκι luer lock, που να δίνει τη δυνατότητα μερικού
ξεβιδώματος για αποβολή αέρα.
• Το ελαστικό παρέμβρυσμα της σύριγγας να αποτελείται από 3 ειδικούς δακτυλίους
κατασκευασμένους από ελαστομερές υλικό, προς εξασφάλιση της στεγανότητας και
στειρότητας της συσκευής.
• Το έμβολο της σύριγγας να μην μπορεί να τραβηχτεί προς τα πίσω μετά το τέλος της έκλπυσης,
ώστε να παρέχει ΜΗΔΕΝΙΚΗ αναρροή αίματος προς αποφυγή δημιουργίας θρόμβων.
• Latex free, PVC free
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(Προτεινόμενη τιμή για σύριγγες ΜΟΝΑ αποστειρωμένες 3-5-10ml 0,9€/τμχ με Κωδικό Παρατηρητηρίου
Τιμών 17.11.13
Προτεινόμενη τιμή για σύριγγες ΔΙΠΛΑ αποστειρωμένες 3-5-10ml για χρήση σε στείρο περιβάλλον
1,9€/τμχ, με Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών 17.11.37)
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με τιμή,
Για την ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ

Αποστόλης Καταραχιάς
Δ/ντής Πωλήσεων - Becton Dickinson Division
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