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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΤΛΙΚΑ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΙΟΤ ΚΑΙ
ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟ Β’ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΠΟ 21-042020 ΔΩ 27-04-2020

1. ΒΔΛΟΝΔ ΓΗΑΒΡΟΓΥΗΚΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΜΔΧ
ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΔ (ΣΒΝΑ)


Να δηαηίζεληαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.



Να είλαη θαηάιιειεο γηα ιήςε θπηηαξνινγηθνύ δείγκαηνο.



Να δηαζέηνπλ βειηησκέλν ζρεδηαζκό θαη λα είλαη ζπκβαηέο κε όια ηα
βξνγρνζθόπηα.



Με δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ηξαρείαο θαη ησλ
βξόγρσλ.



Να δηαηίζεληαη ζε δύν ηύπνπο α) κε πιάγηα νπή θαη β) ρσξίο πιάγηα νπή



Να παξέρεη κεραληζκό αζθαιείαο γηα ηελ αζθαιή πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηεο
βειόλαο.



Οη βειόλεο λα έρνπλ δηάκεηξν 21 G κήθνπο 12 - 15 mm.



Η δηάκεηξνο ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 1.8 mm θαη ην κήθνο ηνπ 1150 mm πεξίπνπ.



Τν άθξν ηεο βειόλαο λα έρεη θιίζε 15 κνηξώλ δίλνληαο έηζη ηε κέγηζηε δπλαηόηεηα
αλαξξόθεζεο θπηηάξσλ θαζηζηώληαο έηζη ηαπηόρξνλα ιηγόηεξν ηξαπκαηηθή.

2. ΒΔΛΟΝΔ ΓΗΑΒΡΟΓΥΗΚΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ (TBNB) ΜΔΧ
ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΟΤ


Να δηαηίζεληαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.



Η δηάκεηξνο ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 1.8 mm θαη ην κήθνο ηνπ 1150 mm.



Να είλαη θαηάιιειεο γηα ιήςε ηζηνινγηθνύ δείγκαηνο.



Να είλαη ηύπνπ ηξνθάξ κε δύν βειόλεο δηακέηξνπ 19 θαη 21 G ζπλνιηθνύ
κήθνπο 18 mm.

3. ΛΑΒΗΓΔ ΒΗΟΦΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔΧ
ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΟΤ


Να δηαηίζεληαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.



Να δηαζέηνπλ «αησξνύκελεο» ζηαγόλεο γηα επθνιόηεξε πξνζέγγηζε ηνπ
ζεκείνπ βηνςίαο.



Να δηαηίζεληαη ζε ηύπνπο νβάι θαη alligator κε αθίδα θαη ρσξίο.



Τν κήθνο ηνπο λα είλαη κέρξη 115 cm θαη λα δηέξρνληαη από θαλάιη εξγαζίαο
2,0 mm.

4. ΛΑΒΗΓΔ ΒΗΟΦΗΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔΧ
ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΟΤ


Να είλαη θαηάιιειεο γηα απνζηείξσζε ζε αηκό θαη θαζαξηζκό κε ππεξήρνπο.



Να δηαηίζεληαη ζε ηύπνπο νβάι, alligator θαη Rat tooth, κε αθίδα θαη
πεξηζηξεθόκελεο.



Να δηαζέηνπλ «αησξνύκελεο» ζηαγόλεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ ππό γσλία
κεηαηόπηζή ηνπο γηα πην εύθνιε πξνζέγγηζε ηνπ ζεκείνπ βηνςίαο.

5. ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΔ ΒΟΤΡΣΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔΧ
ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΟΤ


Να δηαζέηνπλ αλζεθηηθέο ίλεο γηα άξηζηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο.



Να είλαη ζπκβαηέο κε βξνγρνζθόπηα ηα νπνία δηαζέηνπλ θαλάιη βηνςίαο
ηνπιάρηζηνλ 2.0 mm θαη ην κήθνο ηνπο λα είλαη 1150 mm πεξίπνπ.



Να δηαζέηνπλ θσληθό κεηαιιηθό αηξαπκαηηθό άθξν έηζη ώζηε λα είλαη
αθηηλνζθηεξό.



Να δηαηίζεληαη ζε κήθνο βνύξηζαο 10 mm πεξίπνπ θαη δηάκεηξν 1.2, 2.0, 3.0
θαη 5.0 mm.



Να είλαη εύθνιε ε θνπή ηεο βνύξηζαο.



Να έρεη εξγνλνκηθή ιαβή.



Καζεηήξα από Teflon εύθνιε επαλαθνξά ηεο βνύξηζαο ζηνλ θαζεηήξα.



Να δηαηίζεληαη θαη ζε ζεη κε απνζηεηξσκέλν ςαιίδη θνπήο ζηελ ίδηα
ζπζθεπαζία.

6. Δπιζηόμια αζθενούς μιας τρήζης


Δπηζηόκηα κηαο ρξήζεσο κε ειαζηηθή πεξίδεζε.



Με εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό γηα ηελ άλεζε ηνπο αζζελνύο πξνο απνθπγή
ελνριήζεσλ.



Φσξίο Latex.

7.Βαλβίδα αναρρόθηζης γηα ην ππάξρσλ όξγαλν ηνπ ηκήκαηνο.
8.Πώμα για ηο κανάλι βιουίας γηα ην ππάξρσλ όξγαλν ηνπ ηκήκαηνο.
9.ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΗΧΝ ΜΔ ΔΤΚΑΜΠΣΑ
ΜΑΚΣΡΑ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 1.4 έφς 2.6 mm, ΜΖΚΟ 2200 mm


Μηαο ρξήζεο, γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό θαζαξηζκό θαλαιηώλ ελδνζθνπίσλ κε έλα
πέξαζκα



Κεθαιή κε πνιιαπιά εύθακπηα κάθηξα θαζαξηζκνύ από θανπηζνύθ



Σηέιερνο εξγαιείνπ από αλζεθηηθό, καιαθό πνιππξνππιέλην



Φσξίο latex



Να δηαζέηεη Γήισζε Σπκκόξθσζεο CE, σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ θαηεγνξίαο Ι,
ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ



Να θαηαηίζεληαη Τερληθά Φπιιάδηα ηνπ πξντόληνο (μελόγισζζα κε κεηάθξαζε ζηα
Διιεληθά εθόζνλ ην πξντόλ είλαη εηζαγόκελν)



Να

ζπλνδεύεηαη

από

αλεμάξηεηεο

κειέηεο

πνπ

λα

απνδεηθλύνπλ

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαζαξηζκνύ


Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντόληνο, λα ζπλνδεύεηαη από έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθό
εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα παξέρεη ηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε
ζηε ρξήζε



Σε ζπζθεπαζία πνπ ζπλνδεύεηαη από θαζέηα απνζήθεπζεο – δηαλνκήο ή ζε αηνκηθή
ζπζθεπαζία

Γεληθνί όξνη



Τν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα
πξόηππα ISO 9001 & ISO 13485



Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην
πξόηππν ISO 9001 θαη ζύκθσλα κε ηελ ΓΥ8δ/1348 γηα ηε δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ



Βεβαίσζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζα εθνδηάζεη ηελ
πξνκεζεύηξηα εηαηξεία – απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν κε ην δεηνύκελν πξντόλ.
10. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΚΔΤΑΜΑ ΓΗΑ
ΔΝΓΟΚΟΠΗΑ


Απνιπκαληηθό θαη θαζαξηζηηθό πξντόλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγηθά
εξγαιεία θαη ελδνζθόπηα.



Να πεξηέρεη σο δξαζηηθή νπζία ην ππεξνμηθό νμύ ζε ζπκππθλσκέλε κνξθή
ζθόλεο γηα παξαζθεπή δηαθόξσλ δηαιπκάησλ.



Να είλαη δξαζηηθό έλαληη βαθηεξίσλ, κπθήησλ, κπθνβαθηεξηδίσλ, ηώλ (HIV,
HBV, HCV, Adeno, Polio) θαη ζπόξσλ ζύκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξόηππα
Phase2 Step1 θαη

Phase2 Step2 από δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα. Να

θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ.


Ο ρξόλνο επίηεπμεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ δεηνύκελνπ απνιπκαληηθνύ θάζκαηνο
λα κελ μεπεξλά ηα 15 ιεπηά θαη λα θαηαηεζνύλ κειέηεο.



Με νπδέηεξν pH δηαιύκαηνο 6,5-7,5 πεξίπνπ.



Σπκβαηό κε ελδνζθόπηα OLYMPUS θαη λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό
ζπκβαηόηεηαο ηνπ επίζεκνπ θαηαζθεπαζηή.



Να έρεη θαη θαζαξηζηηθέο ηδηόηεηεο (απαξαίηεηε ε ύπαξμε ηαζηελεξγώλ).



Να κελ αληηδξά κε ην απνξξππαληηθό ρξήζεο θαη λα πξνέξρεηαη από ηνλ ίδην
παξαγσγό.



Να θέξεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.



Να θαηαηεζνύλ νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά θαη ην πξσηόηππν μελόγισζζν
θπιιάδην νδεγηώλ (prospectus) κε ηελ πηζηή κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά, ε
θαηαρώξεζε ζην Δ.Μ.Φ.Π, ην CE ηνπ πξντόληνο θαη ηα ISO 9001, ISO 13485
θαη ISO 14001 ηνπ εξγνζηαζίνπ.

11.ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΔΝΓΟΚΟΠΗΧΝ ΓΗΑ
ΥΔΗΡΧΝΑΚΣΗΚΖ ΥΡΖΖ


Σπκππθλσκέλν πνιπελδπκαηηθό πγξό κε νπδέηεξν pH, θαηάιιειν γηα ρξήζε
κε εκβάπηηζε θαη ζε ινπηξό ππέξερσλ, ρσξίο ησδηνύρα ε ρισξηνύρα
παξάγσγα.



Να πεξηέρεη έλδπκα ηθαλά λα δηαζπάζνπλ πξσηεΐλεο, άκπιν θαη ιίπε, κε
νμεηδσηηθό, κε δηαβξσηηθό, κε θαπζηηθό.



Να κελ αληηδξά κε ην απνιπκαληηθό ρξήζεο θαη λα πξνέξρεηαη από ηνλ ίδην
παξαγσγό .



Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία κε δνζνκεηξηθό βνήζεκα.



Να αλαθέξεηαη ην θόζηνο δηαιύκαηνο ζηε ζπληζηώµελε αξαίσζε θαη ν
ρξόλνο δξάζεο.



Να θαηαηεζνύλ ην ειιεληθό θαη ην πξσηόηππν μελόγισζζν θπιιάδην
(prospectus), ε ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ, ε θαηαρώξεζε
Δ.Μ.Φ.Π θαη ηα ISO 9001, ISO 13485 θαη ISO 14001 ηνπ παξαγσγνύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγοςρ ζςμβαηόηηηαρ και ζε εναπμόνιζη με ηιρ καηεςθςνηήπιερ
οδηγίερ ΕSGE και ESGENA ηο απολςμανηικό και αποππςπανηικό θα είναι ενόρ
παπαγωγού και να καηαηεθεί δήλωζη ζςμβαηόηηηαρ μεηαξύ ηων δύο πποζθεπόμενων
σημικών.
7. Νηοσλάπα για ηην ηοποθέηηζη ηοσ βρογτοζκοπίοσ


Ξύιηλε



Γηαζηάζεηο 185 ρ 50 ρ 45 cm



Με πόξηα



Σε ιεπθό ή γαιάδην ρξώκα

Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Τατσδρομικώς ζηη διεύθσνζη : Σσνη/τοσ Κεθαλοπούλοσ 17, ηκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκηρονική Διεύθσνζη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παραηηρήζεις για ηετνικές προδιαγραθές)

