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Εκ μέρους της εταιρείας VAKTRO ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Για τα είδη με Α/Α
1 έως 5 προτείνουμε τα είδη να μην αποτελούν ομοιογενές σετ, διότι το μόνο κριτήριο για την 
επιλογή των ειδών αποτελεί ο κοινός προμηθευτής χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά σε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όπως το υλικό κατασκευής, οι απαιτούμενες προδιαγραφές, ή τα πλεονεκτήματα 
που παρέχουν. Αντίθετα διατυπώνονται στο πρακτικό ασαφή κριτήρια όπως «απόλυτη 
συμβατότητα βελονών - σωληναρίων» τα οποία δεν διασφαλίζουν τους όρους της ορθής και 
συμφέρουσας για το Π.Ε.Δ.Υ. προμήθειας. Με την λογική αυτή θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα 
προς προμήθεια είδη, για να είναι απολύτως συμβατά θα πρέπει απλώς και μόνο να αγοραστούν 
από έναν προμηθευτή. Επιπλέον, όταν ο κοινός προμηθευτής αποτελεί το βασικό κριτήριο 
επιλογής, αγνοούνται παντελώς και υποτιμούνται τα σοβαρότατα κριτήρια της ποιότητας και του 
κόστους (σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών) και αυτό θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες και
ειδικότερα θα βγαίνει ζημιωμένο το σύστημα περίθαλψης. Με αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται η
έννοια του ανταγωνισμού και δεν εξασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή εταιρειών που οδηγεί στην 
ανάπτυξη του και στην επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών. Διότι η τελική επιλογή δε θα γίνει με 
βάση την οικονομικότερη προσφορά αλλά με βάση ένα ασαφές κριτήριο που είναι η κατακύρωση 
ενός προμηθευτή ώστε να υπάρχει ομοιογενές σύνολο. Για το είδος με α/α 2 (σωληνάρια 
αιμοληψίας χρόνου προθρομβίνης), προτείνουμε τα εξής: Σωληνάρια αιμοληψίας υπο κενό , των 
1,8 ml για μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης διπλού τοιχώματος με Sodium citrate 3,2% (0,109 
mol/l) , σε αναλογία ενα μέρος κιτρικό προς 9 μέρη αίματος , από πολυστυρένιο, άθραυστα με 
στρογγυλό πυθμένα και πιεστό πώμα ασφαλείας υπό κενό, στεγανής εφαρμογής και εύκολης 
διάτρησης, που καλύπτει το φιαλίδιο κατά 2 cm. Αποστειρωμένα με ακτινοβολία , διαστάσεων 
13Χ75mm .Αναγράφεται στην ετικέτα για στοιχεία του ασθενούς το CE, LOT παραγωγής , REF, 
η μέθοδος αποστείρωσης, ένδειξη "αποστειρωμένο", ένδειξη πλήρωσης και η ημερομηνία λήξης. 
Τα σωληνάρια διασφαλίζουν τη σωστή αναλογία αίματος – αντιπηκτικού χωρίς να είναι ολικής 
πλήρωσης. Για το είδος 5 προτείνουμε: Βελόνες κενού 21G, μαζί με τους απαιτούμενους 
υποδοχείς safety Holder. Οι υποδοχείς είναι κατασκευασμένοι από άθραυστο πλαστικό και 
δέχονται σωληνάρια διαφόρων όγκων. Οι βελόνες ασφαλίζουν πάνω τους με μία πλήρη 
περιστροφή, χάρη στον σύνδεσμο τύπου LUER που διαθέτουν. Οι παραπάνω υποδοχείς 
περιλαμβάνουν μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας που καλύπτει και ασφαλίζει τη βελόνα με 
τρόπο άμεσο, εύκολο, και μη αναστρέψιμο και η ασφάλισή του γίνεται με το ένα χέρι. Όλες οι 
βελόνες είναι αποστειρωμένες και εγκεκριμένες κατά CE. Για την εταιρεία Vaktro Scientific 
Σταύρος Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.  
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4η ΥΠΕ - Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλώσιμων 
Υλικών Εργαστηρίων» (προς υποβολή στο www.eprocurement.gov.gr, στο σύνδεσμο 
Διαβουλεύσεις). Kύριοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πέραν των κλασικών συστημάτων 
αιμοληψίας υπό κενό, υπάρχουν και κλειστά συστήματα αιμοληψίας που εκτός της δυνατότητας 



λήψης υπό κενό, προσφέρουν δυνατότητα λήψης με έμβολο προσομοιάζοντας την κλασική 
σύριγγα. Η δυνατότητα αυτή, προσφέρει την ευκολία σε όλους τους λήπτες να διεξάγουν 
αιμοληψίες με κλειστό σύστημα, καθώς και να το εφαρμόζουν σε όλες τις περιπτώσεις ακόμη και 
στις πιο δύσκολες φλέβες, όπως συχνά αυτών σε παιδιά, ηλικιωμένους, εξαρτημένα άτομα και 
πολλά άλλα. Προκειμένου να μην αποκλεισθούν τα συστήματα αυτά από την αξιολόγηση, 
προτείνουμε τις κάτωθι αλλαγές: 1. Στους Α/Α 1,3,4 που ζητούνται φιαλίδια κενού προτείνουμε 
να αντικατασταθεί η λέξη "κενού" με τη φράση «με δυνατότητα λήψης υπό κενό». 2. Στους Α/Α 
1,2,3,4 που ζητείται πιεστό πώμα ασφαλείας προτείνουμε να αντικατασταθεί η λέξη "πιεστό" με 
τη φράση "πιεστό ή βιδωτό", παράλληλα να σημειώσουμε ότι το βιδωτό πώμα παρέχει 
μεγαλύτερη ασφάλεια. 3. Στους Α/Α 1,2,3,4 αναφέρεται ότι το πώμα πρέπει "να καλύπτει 
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm". Η προεξοχή του πώματος είναι απαραίτητη για την αποφυγή 
μικροσταγονιδίων αίματος λόγω φαινομένου «aerosol», κατά τον αποπωματισμό του σωληναρίου.
Στην περίπτωση που τα φιαλίδια διαθέτουν βιδωτό πώμα με εσωτερική επιφάνεια ασφαλείας δε 
τίθεται καν τέτοιο θέμα. Οπότε, προτείνουμε την αντικατάσταση με τη φράση « να καλύπτει 
εξωτερικά το φιαλίδιο των 2cm εφόσον είναι πιεστό». 4. Στον Α/Α 2 προτείνουμε να δοθεί η 
δυνατότητα προσφοράς σωληναρίων που μπορεί να εξασφαλίσει την ορθή πλήρωση του 
σωληναρίου (που είναι απαραίτητη για τον χρόνο προθρομβίνης) και με άλλους τρόπους, πέραν 
της χρήσης διπλού τοιχώματος. Συγκεκριμένα με τη χρήση εμβόλου και δημιουργίας «φρέσκου» 
κενού. 5. Η χρήση βελόνων χωρίς υποδοχέα, συνεπάγεται προμήθεια υποδοχέων και ενσωμάτωσή
τους στη βελόνα, πριν από κάθε χρήση. Εναλλακτικά προτείνουμε την χρήση βελόνας με 
ενσωματωμένο υποδοχέα, που εκτός από μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία, είναι ένα ενιαίο 
αποστειρωμένο σύστημα που προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, τόσο για το λήπτη όσο και 
για τον ασθενή. 7. Στον Α/Α 11 παρακαλούμε να διευκρινιστεί η μάρκα των πιπετών.  
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Εκ μέρους της εταιρίας Μάγγου Βασιλική. Για το σύστημα αιμοληψίας," Πλήρες σύστημα 
συλλογής αίματος υπό κενό που θα εξασφαλίζει ως ομοιογενές σετ: ● απόλυτη συμβατότητα 
βελόνας-πεταλούδας με το σωληνάριο ● σωστή και εύκολη διάτρηση του φιαλιδίου ● σωστή 
πλήρωση για να διασφαλίζεται η αναλογία αίματος - αντιπηκτικού Το εν λόγω σύστημα συλλογής
αίματος υπό κενό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα είδη με α/α 1,2,3,4,5" Θα θέλαμε να 
διευκρινιστεί τι εννοείτε με το "απόλυτη συμβατότητα", καθώς δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα 
τα είδη από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία, αφού υπάρχουν βεβαιώσεις πχ από την εταιρία 
ΚΙΜΑ την οποία και αντιπροσωπεύουμε, που βεβαιώνουν ότι τα είδη της είναι απόλυτα συμβατά 
με των υπόλοιπων εμπορικά διαθέσιμων εταιριών. Προτείνουμε να αφαιρεθεί ο όρος αυτός για τα 
είδη 1-5 της συνολικής κατακύρωσης. ώστε να μπορούν να προσφέρουν πολλές εταιρίες, πράγμα 
που θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την ορθή διαγωνιστική διαδικασία, δεν θα αποκλείει 
συμμετέχοντες και θα ωφελήσει και οικονομικά την ΥΠΕ και κατ' επέκταση το κράτος. Ακόμα 
προς διασφάλιση της συμβατότητας των ειδών από διαφορετικές εταιρίες, μπορεί η υπηρεσία σας 
να ζητήσει δείγματα και να διαπιστώσει με την παρουσία των αντιπροσώπων των εταιριών πως 
είναι πλήρως συμβατά. Στα είδη με α/α 1-4 προτείνουμε να αναγράφεται η χώρα προέλευσης 
πάνω στην ετικέτα. Στο είδος με α/α 2 προτείνουμε να ο όγκος να γίνει 1,8-2,7 ml. Στο είδος με 
α/α 3 προτείνουμε να αναγράφεται στην ετικέτα η ποσότητα του αντιπηκτικού. Στο είδος με α/α 4 
προτείνουμε το υλικό των σωληναρίων να είναι πλαστικό και άθραυστο, όπως τα προηγούμενα, 
για την αποφυγή ατυχημάτων. Στο είδος με α/α 5 προτείνουμε να διαγραφεί η πρόταση " Η 
ασφάλιση.... υποδοχέα" καθώς βάσει οδηγιών του παγκόσμιου οργανισμού υγείας και των 
τεχνικών φυλλαδίων ΟΛΩΝ των εταιριών, για θεματα ασφαλείας των ασθενών θα πρέπει οι 
υποδοχείς σωληναρίων να είναι ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ για κάθε ασθενή και στη συνέχεια να 
απορρίπτονται μαζί με την βελόνα που χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή για κάθε βελόνα να 
χρησιμοποιείται μόνο ένας υποδοχέας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να ζητείται βελόνα χωρίς 
ενσωματωμένο υποδοχέα, καθώς μετά την αιμοληψία θα πρέπει να απορρίπτονται και τα δύο 
είδη, συνεπώς χρειάζεται η κάθε βελόνα να συνοδεύεται από υποδοχέα για την διασφάλιση της 



δημόσιας υγείας. Προς απόδειξη των ανωτέρω σας έχουμε στείλει με email (στην διεύθυνση 
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr τα τεχνικά φυλλάδια από 3 εταιρίες που αναφέρουν ρητά και 
ξεκάθαρα πως οι βελόνες και οι υποδοχείς είναι μιας χρήση (single use). Σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Με εκτίμηση, 
Τσερέπης Δημήτριος  


