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προθέσεων μαστού-διατατήρων. (CPV 33184410-0 Εσωτερικές Προθέσεις Μαστού) 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές

διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Το  υπ.  αρ.  6507/11.12.2013  απόσπασμα  πρακτικού  της  17ης/03.12.13  (θέμα  3ο)  Συνεδρίασης  της

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών

για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

3. Τις με υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ  

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκο-

μείου www.  hippocratio  .gr   (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροπο-

ποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για

τέσσερις επιπλέον ημέρες.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 13/02/2017 και ώρα

15.00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr.

4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την

οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξα -

σφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιώνμας.

5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Συνοπτικός Διαγωνισμός για

την Προμήθεια Προθέσεων Μαστού – Διατατήρων (CPV 33184410-0 Εσωτερικές Προθέσεις Μαστού) συνολικής προ-

ϋπολογισθείσας δαπάνης 59.544,30€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:
    Γρ.Προμηθειών

http://www.hippocratio.gr/


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

-Να είναι αποστειρωμένα .

-Να είναι τραχείας επιφάνειας, για να επιτυγχάνεται στέρεη προσκόλληση στους ιστούς και 
αποφυγή μετατόπισης τους.

-Να είναι υψηλής συνεκτικότητας, που διατηρεί το σχήμα τους και δεν δημιουργεί πτυχώσεις. 

-Να διαθέτουν ισχυρό περίβλημα, που να εμποδίζει τη διαρροή σιλικόνης. 

-Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (μέτριας - υψηλής  - πολύ υψηλής) και σε ποικίλες 
διαστάσεις.

-Να διατίθενται σε στρογγυλό και σε ανατομικό σχήμα, για να καλύπτονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε ασθενούς.

-Πολύ σημαντικό στοιχείο, λόγω της μακρόχρονης παραμονής στο σώμα των ασθενών, είναι 
να διαθέτουν πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς (π.χ FDA) καθώς και εγγύηση εφ’ όρου 
ζωής.

-Να γίνεται η αντικατάσταση τους σε περίπτωση ρήξης ή σχηματισμού κάψας. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΤΗΡΩΝ ΙΣΤΩΝ

-Να είναι ανατομικού σχήματος με στόχο το φυσικότερο αισθητικό αποτέλεσμα μετά από την 
επίτευξη της διάτασης.

-Να έχουν τραχεία επιφάνεια, ώστε να προσκολλώνται στους γύρω ιστούς.

-Να περιορίζεται η πιθανότητα σχηματισμού ρικνωτικής κάψας και να μην μετακινούνται κατά 
την διάταση. 

-Να έχουν ενσωματωμένη τη βαλβίδα πλήρωσης στην πρόσθια επιφάνεια , ώστε να μην 
ψηλαφάται. 

-Να είναι καλύτερα ανεκτή από την ασθενή και να μην απαιτούνται επιπλέον χειρισμοί για την 
καθήλωση αυτής στο θωρακικό τοίχωμα. 

-Να προσφέρονται σε επιλογές ύψους ( χαμηλού - μέτριου - πλήρους) και υψηλή προβολή (
high projection).

-Nα διατίθενται αποστειρωμένοι σε προστατευτική συσκευασία, που συμπεριλαμβάνει τα 
υλικά πλήρωσης και ανίχνευσης της ενσωματωμένης βαλβίδας.


