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Αξιότιμοι Κύριοι, 

Ανταποκρινόμενοι  στο αίτημα σας με αρ.πρωτ : ΟΙΚ 4406/28-12-2020, για σύνταξη 

από την υπηρεσία σας, προδιαγραφών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού,  σας 

υποβάλουμε τις προτάσεις μας : 

Α. Τα είδη με κωδικούς 13,86,87,88,89,111,112 σύμφωνα με  

α) την ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Ε. της 10ης Μαΐου 2010 

σχετικά με «την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά 

αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα» η οποία από 11 Μαΐου 2013, 

προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία, και αποτελεί νόμο του Ελληνικού 

κράτους (Π.Δ. 6/2013, ΦΕΚ.15/21-3-2013). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (το 

οποίο  επισυνάπτεται) επιβάλλεται στο εξής η χρήση συστημάτων  (φλεβοκαθετήρες, 

βελόνες κ.λ.π)  ασφαλείας κατά την φλεβοκέντηση και η απαγόρευση χρήσης υλικών 

και συσκευών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού 

και του περιβάλλοντος. 

β) την  Ευρωπαϊκή οδηγία  EFLM v 1.1/10/2017 παρ.3.9,σελ.12, που αφορά στη 

συμβατότητα των ξεχωριστών μερών (πεταλούδα, υποδοχέας, σωληνάρια)  που 

αποτελούν το κλειστό σύστημα αιμοληψίας ασφαλείας. Σύμφωνα με την παραπάνω 

οδηγία τα επιμέρους υλικά του συστήματος πρέπει να είναι του ιδίου 

κατασκευαστικού οίκου. 

Το αναφέρουμε αυτό, διότι για να είναι πλήρες ένα σύστημα  συλλογής αίματος  υπό 

κενό  απαιτείται η βελόνα αιμοληψίας ή η πεταλούδα αιμοληψίας, ο αντίστοιχος 

υποδοχέας και το κατάλληλο σωληνάριο κενού.  Συνεπώς για την λήψη σωστής 

ποιότητας δείγματος για την αποφυγή των προ-αναλυτικών λαθών απαιτείται 

απόλυτη συμβατότητα αυτών καθότι: 

1. πρέπει να έχουμε απόλυτη συμβατότητα  βελόνης – πεταλούδας αιμοληψίας 

με το φιαλίδιο κενού.  

2. να επιτυγχάνεται πάντα η σωστή  & εύκολη διάτρηση του φιαλιδίου κενού, 

3. να επιτυγχάνεται πάντα η σωστή πλήρωση του φιαλιδίου κενού (ορθή 

αναλογία αίματος – προσθέτου), 

4. να αποφεύγονται τα λάθη λόγω αιμολύσεων ή ινικών στα φιαλίδια.  

Όλα τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν σε «αμφίβολα» αποτελέσματα, επαναλήψεις, 

σπατάλη αντιδραστηρίων και εργατοωρών και συνεπώς αύξησης κόστους του 

εργαστηρίου σε πρώτο & δεύτερο χρόνο.  

5. να φέρουν ενσωματωμένο μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας αιμοληψίας για 

την ασφαλή απόρριψή τους ώστε  να παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία στο 

Νοσηλευτικό προσωπικό και φυσικά στο περιβάλλον. 

 

Πρέπει να ζητηθούν μαζί ως ομάδα για να αποτελούν ένα  ενιαίο σύστημα 

αιμοληψίας. Προτείνουμε τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούν πλέον τα 

περισσότερα νοσοκομεία και Υ.Π.Ε της χώρας. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ. .( να προσφερθεί ως ενιαίο και πλήρες σύστημα ). Για λόγους 

συμβατότητας οι επιμέρους κωδικοί να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. 

13     ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Νο 21 ( ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ)                  

111   ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G         

112  ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 25G                                                     

Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως σωληναρίων κενού, με μηχανισμό εγκόλπωσης 

της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της  μη αναστρέψιμα. Μίας 

χρήσης, αποστειρωμένη.  Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο 

προφανή, γρήγορο και αποδοτικό,  α. 21G, β. 23G , γ.25G. Να συνοδεύονται από 

υποδοχέα σωληναρίων και να προσφέρεται ξεχωριστά. Κωδ.Παρατηρητηρίου : 

23.1.93                           

Τιμή Παρατηρητηρίου : 0,4390 

 

   

86 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Χ 100 Φιαλίδια γενική 

αίματος 13X75 MM - 2 -3 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, 

συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να 

αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία 

λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής 

εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.  

Κωδ.Παρατηρητηρίου : 16.4.163,                                    

Τιμή Παρατηρητηρίου : 0,068 

 

 

87 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΠΗΓΜΑ       Χ 100  Φιαλίδια βιοχημικών 

προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel 

διαχωρισμού σε υδροδυναμική μορφή για βέλτιστο διαχωρισμό με ένδειξη πλήρωσης 

και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή 

μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης . διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό 

πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει 

εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. –                                                                         

όγκου 3,5 ml 13X75 mm                                                     ή όγκου 5ml 13X100 mm.                          

Κωδ.Παρατηρητηρίου : 16.4.160                                       

Τιμή Παρατηρητηρίου : 0,12 

 

88 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΧΡ. ΠΡΟΘΡΟΜΒ. Χ 100 Φιαλίδια χρόνου 

προθρομβίνης, 1,8 ml αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής 

πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη 

πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης.  

Διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. 

Κωδ.Παρατηρητηρίου: ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ                                     Τιμή  : 0,11 

89 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Τ.Κ.Ε Χ 50 BD Vacutainer Hemogard 

Sodium Citrate E.S.R.Tubes 1,6ml.          

Γυάλινα ανθεκτικής κατασκευής, αποστειρωμένα, διαυγή, μιάς χρήσεως, 

επικαλυμμένα εσωτερικώς με σιλικόνη, 13Χ75mm, περιέχουν ώς αντιπηκτικό 

Κιτρικό Νάτριο 3,8%, (0,129M),κενού αέρος, 1,6ml, φέρουν πώμα ασφαλείας 

"Hemogard" και  ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, 



αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και 

χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς. Συσκευασία : 100 τεμ. : Μαύρο 

Πώμα                                         Κωδ.Παρατηρητηρίου : ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ                                     

Τιμή  : 0,17 

  

 

 

Β. Τα είδη με κωδικούς 20,21,55,102 σύμφωνα με : 

Την ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Ε. της 10ης Μαΐου 2010 

σχετικά με «την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά 

αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα» η οποία από 11 Μαΐου 2013, 

προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία, και αποτελεί νόμο του Ελληνικού 

κράτους (Π.Δ. 6/2013, ΦΕΚ.15/21-3-2013). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (το 

οποίο  επισυνάπτεται) επιβάλλεται στο εξής η χρήση συστημάτων  (φλεβοκαθετήρες, 

βελόνες κ.λ.π)  ασφαλείας κατά την φλεβοκέντηση και η απαγόρευση χρήσης υλικών 

και συσκευών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού 

και του περιβάλλοντος. 

Προτείνουμε τις παρακάτω προδιαγραφές : 

 

20                   21            55                      102 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 21G 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22G ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 18G ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G

 Φλεβοκαθετήρας  ασφαλείας  από πολυουρεθάνη, με φτερά και βαλβίδα 

έγχυσης, με στυλεό πωματισμού για αποφυγή απόφραξης, με καπάκι ασφαλείας ( no 

touch technology)  με ηχητικό σήμα κλεισίματος , μακράς παραμονής στη φλέβα ( 

άνω των 72 ωρών),  Latex free, DEHP Free, με παθητικό μηχανισμό ασφάλισης από 

πλαστικό χωρίς αιχμηρές άκρες για προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού από 

τυχαία τρυπήματα, με γρήγορη αναρροή αίματος και άκρο καθετήρα που 

ελαχιστοποιεί τον πόνο. 

Κωδ.Παρατηρητηρίου : 23.6.1.1                                   

Τιμή Παρατηρητηρίου : 2,15 

   

 

  

Γ. Το είδος με κωδικό 56 σύμφωνα με : 

Την ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Ε. της 10ης Μαΐου 2010 

σχετικά με «την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά 

αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα» η οποία από 11 Μαΐου 2013, 

προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία, και αποτελεί νόμο του Ελληνικού 

κράτους (Π.Δ. 6/2013, ΦΕΚ.15/21-3-2013). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (το 

οποίο  επισυνάπτεται) επιβάλλεται στο εξής η χρήση συστημάτων  (φλεβοκαθετήρες, 

βελόνες κ.λ.π)  ασφαλείας κατά την φλεβοκέντηση και η απαγόρευση χρήσης υλικών 

και συσκευών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού 

και του περιβάλλοντος. 

Επειδή η συγκεκριμένη διάσταση φλεβοκαθετήρα 24G αφορά συνήθως σε παιδιά και 

νεογνά προτείνουμε την παρακάτω προδιαγραφή :  

 

      24  ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 24G Φλεβοκαθετήρας  ασφαλείας  από 

πολυουρεθάνη, με  ή χωρίς φτερά, με ενσωματωμένο παράθυρο επιβεβαίωσης 

επιστροφής του αίματος, κοντό μήκος φλεβοκαθετήρα ,  μακράς παραμονής στη 

φλέβα ( άνω των 72 ωρών),  Latex free, DEHP Free, με ενεργητικό μηχανισμό 



ασφάλισης, να ασφαλίζει ολόκληρη τη βελόνα και όχι μόνο τη μύτη, για προστασία 

του νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήματα, με μηχανισμό μη επιστροφής 

του αίματος( blood control), υψηλών πιέσεων 300 psi  και άκρο καθετήρα που 

ελαχιστοποιεί τον πόνο.                       Μήκος 14 ή 19 mm. 

Κωδ.Παρατηρητηρίου : 23.6.2.1                                  Τιμή Παρατηρητηρίου : 2,45 

   

 

Δ. Το είδος με κωδικό 37  προτείνουμε την παρακάτω προδιαγραφή :  

 

      37  ΒΡΥΣΑΚΙΑ 3WAY Συνδετικό τριών οδών ( 3 way), υψηλών πιέσεων , 

44psi (3 bar) για να αποφεύγεται το σπάσιμο.  Να έχουν καθαρή επιφάνεια, χαμηλό 

όγκο γεμίσματος (νεκρό χώρο), δύο δρόμους περάσματος υγρών, να προσφέρουν τη 

δυνατότητα της αίσθησης ότι το συνδετικό είναι εντελώς ανοικτό ή κλειστό μέσω των 

on/off θέσεων ( stop με κλικ ανά 45°) , με υλικό που να επιτρέπει τη χορήγηση 

λιπιδίων και χημειο-θεραπευτικών παραγόντων, το υλικό κατασκευής να είναι από 

πολυάνθρακα-πολυαιθυλένιο-πολύπροπυλένειο, Latex free, αποστειρωμένα με β-

ακτινοβολία, μιας χρήσης, CE Marked ,να φέρουν καπάκια βιδωτά, με κλείδωμα ανά 

45 μοίρες, , και διπλό χρωματικό κώδικα για  αρτηρία ή φλέβα. 

Κωδ.Παρατηρητηρίου : 23.6.2.8                                 Τιμή Παρατηρητηρίου : 0,51 

   

Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για όλα τα ανωτέρω είδη.  

 

Να κατατεθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές των 

προσφερομένων ειδών. 

Με τιμή, 

Για τη ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ 

 

 

Απόστολος Καταραχιάς 

Διευθυντής Πωλήσεων – BD Division 

 

Λυκόβρυση, 8 Ιανουαρίου 2021 

Αρ. πρωτ.: 12799 ΑΚ/ΕΔ 


