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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ»

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Έχοντας  υπόψη  την  υπ’αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015  (Θέμα  1)  Απόφαση  της  ΕΠΥ, ανακοινώνει  τη  διενέργεια 
δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  προμήθεια  «ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ  ΚΑΙ  ΣΑΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm) ήτοι  από την Παρασκευή 12/5/2017  έως 
και  την  Πέμπτη  18/5/2017. Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως  αποτέλεσμα  της 
διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του  Νοσοκομείου,  μπορούν  να  αποστείλουν  εμπρόθεσμα  τις  παρατηρήσεις  τους  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
promithion  @  sismanoglio  .  gr  

3.  Το  Νοσοκομείο  δεν  δεσμεύεται  να υιοθετήσει  τις  προτάσεις  και  θα αποφασίσει  για  την  οριστικοποίηση  των 
Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, 
εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Μετά την οριστικοποίηση τους,  οι  τελικές  τεχνικές  προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προκειμένου να προκηρυχθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Προμηθειών  

mailto:promithion@sismanoglio.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,   
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

 Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
• Να έχουν ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml.
• Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου μη 

τοξικό απυρογενές PVC με διπλές ραφές ασφαλείας απολύτου 
στεγανότητας.

• Να έχουν μήκος σωλήνα μεγαλύτερο των 90 εκατοστών, ο οποίος να 
καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα.

• Ο σωλήνας έχει μεγάλη εσωτερική διάμετρο, προκειμένου να επιτρέπει την 
εύκολη διέλευση πηγμάτων.

• Να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα.
• Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου 

του σάκου στην ουροδόχο κύστη.
• Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου μη τοξικό, απυρογενές PVC, με διπλές 

ραφές ασφαλείας.
• Να υπάρχει ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη, 

σχήματος Τ.
• Να φέρει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων.
• Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή –πρόσβαση για εύκολη και 

ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια.
• Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι.

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000 ML ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc.
2. Να έχουν ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml
3. Να είναι  πλαστικοί  διαφανείς,  κατασκευασμένοι  από  ιατρικού  τύπου μη 

τοξικό  απυρογενές  PVC  με  διπλές  ραφές  ασφαλείας  απολύτου 
στεγανότητας.

4. Να  έχουν  μήκος  σωλήνα  μεγαλύτερο  των  90  εκατοστών,  ο  οποίος  να 
καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα.

5. Ο  σάκος  συλλογής  να  έχει  ενισχυμένες  οπές  που  να  επιτρέπουν  την 
προσαρμογή για ασφαλή στήριξη 

6. Να έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην 
ουροδόχο κύστη.

7. Να είναι αποστειρωμένοι με εμφανή την ημερομηνία λήξης, συσκευασμένοι 
σε ασφαλή ατομική συσκευασία και να φέρουν σήμανση CE.

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000 ML ΑΠΛΟΣ 

1. Να είναι πλαστικοί , διαφανείς, κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου μη 
τοξικό απυρογενές PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις 
διεθνείς προδιαγραφές, απολύτου στεγανότητας.

2. Να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του 
σάκου στην ουροδόχο κύστη.

3. Να έχουν εύκαμπτο, πλαστικό, διαφανή σωλήνα μήκους άνω των 90cm που 
δεν τσακίζει, με μεγάλη εσωτερική διατομή περίπου 10mm. Να έχουν 
ακροφύσιο συνδετικό κατάλληλο για όλα τα μεγέθη των καθετήρων,  που 
να προστατεύεται με κάλυμμα.

4. Ο σάκος συλλογής να είναι χωρητικότητας 2000cc με ευκρινή διαβάθμιση 
ανά 100cc.

5. Ο  σάκος  συλλογής  να  έχει  ενισχυμένες  οπές  που  να  επιτρέπουν  την 
προσαρμογή για ασφαλή στήριξη.

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΧ 2000CC

1. Να είναι πλαστικοί , διαφανείς, κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου μη 
τοξικό απυρογενές PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις 
διεθνείς προδιαγραφές, απολύτου στεγανότητας.

2. Να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης .



3. Να έχουν εύκαμπτο, πλαστικό, διαφανή σωλήνα μήκους περίπου 100cm 
που δεν τσακίζει, με μεγάλη εσωτερικής διατομής περίπου 10mm. Να έχουν 
ακροφύσιο συνδετικό κατάλληλο για όλα τα μεγέθη των καθετήρων,  που 
να προστατεύεται με κάλυμμα και να έχει κοντά στο ρύγχος ειδική 
υποδοχή– πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για 
καλλιέργεια.

4. Να φέρουν κάνουλα εκκένωσης τύπου Τ, αναδιπλούμενη ώστε να μην 
στάζει και να συνδέεται με απλό ουροσυλλέκτη.

5. Ο σάκος συλλογής να είναι χωρητικότητας 2000cc με ευκρινή διαβάθμιση 
ανά 100cc.

6. Ο σάκος συλλογής να έχει ενισχυμένες οπές που να επιτρέπουν την 
προσαρμογή για ασφαλή στήριξη ή να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό 
στήριγμα.

7. Να είναι αποστειρωμένοι με εμφανή την ημερομηνία λήξης, συσκευασμένοι 
σε ασφαλή ατομική συσκευασία και να φέρουν σήμανση CE.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 
2000ML

• Να είναι αποστειρωμένες με εμφανή την ημερομηνία λήξης, 
συσκευασμένες σε ασφαλή ατομική συσκευασία και να φέρουν σήμανση 
CE.

• Να είναι κατασκευασμένες από ιατρικού τύπου μη τοξικό απυρογενές PVC 
με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, 
απολύτου στεγανότητας. 

• Να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα, ώστε να επιτρέπουν την 
τοποθέτηση σε διάφορα ύψη.
Ο σάκος συλλογής ούρων 
• Να έχει χωρητικότητα άνω των 2000cc, με ευκρινή διαβάθμιση ανά 

100cc και να φέρει βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του 
σάκου στην ουροδόχο κύστη.

• Να φέρει κάνουλα εκκένωσης τύπου Τ , αναδιπλούμενη ώστε να μην 
στάζει και να συνδέεται με απλό ουροσυλλέκτη.

Ο σωλήνας 
• Να έχει μήκος άνω των 90εκ., να καταλήγει σε ρύγχος που να 

προστατεύεται με κάλυμμα και να έχει κοντά στο ρύγχος ειδική 
υποδοχή- πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για 
καλλιέργεια. 

• Να φέρει βαλβίδα που εμποδίζει την παλινδρόμηση των ούρων στο 
ογκομετρικό τμήμα και ουροσυλλέκτη

• Να είναι πλαστικός διαφανής με μεγάλη εσωτερική διάμετρο, να μην 
τσακίζει και να φέρει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων.

Το ογκομετρικό δοχείο 
• Να είναι πλαστικό, ενσωματωμένο και συνδεδεμένο πάνω στο σάκο. 
• Να φέρει διαβάθμιση για τα πρώτα 10ml ανά 1 ml
• Να έχει χωρητικότητα 500ml με ευκρινή διαβάθμιση.

• Να  διαθέτει  βαλβίδα  ελεγχόμενης  κένωσης  των  ούρων  προς  τον 
ουροσυλλέκτη.

• Να φέρει αεραγωγούς στον ογκομετρικό θάλαμο και στον ουροσυλλέκτη 
για  την  εξαγωγή  του  αέρα  από  το  σύστημα  με  υδρόφοβο  φίλτρο 
κατακράτησης βακτηριδίων για την αποφυγή μολύνσεων 

Επίσης, θα πρέπει όλα τα προϊόντα να έχουν:
- Υποχρεωτική  αναφορά  του  εργοστασιακού  κωδικού  παραγωγής  κάθε  προσφερόμενου 

είδους καθώς και της χώρας παραγωγής.
- Οι  ενδείξεις  να  είναι  γραμμένες  και  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα στο σημείο 13 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94,
- Να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE),



- Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO8669-2:1996  “Urine  collection  bags-Part  2: 
Requirements and test methods”

- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να έχουν 
υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης,

- Να είναι η συσκευασία καλή για ασφαλή μεταφορά, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα 
κατά την μεταφορά και αποθήκευση.

- Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά την συσκευασία
- Η  Υπηρεσία  να  μπορεί  να  προβεί  σε  έλεγχο  από  διαπιστευμένο  εργαστήριο  ή 

αναγνωρισμένο εργαστήριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα
- Η επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων να μπορεί να προβεί σε έλεγχο των δειγμάτων, 

το κόστος του οποίου θα βαρύνει τον προμηθευτή.


