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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Α2, Β1 ΚΑΙ Β2
1. Έρνληαο ππφςε:
α. Σηο ηδξπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ιδξχκαηνο,
β. Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ,
γ. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί Γεκφζησλ πκβάζεσλ,
δ. Σηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.
ε. Σηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη
ηδηαηηέξσο ηελ ππ. αξηζκ. ΠΓ 1246/15o/10.12.2015.
ζη. Σε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Νν06/2018
(ΑΓΑ: 6ΚΚ8ΟΡΛ0-Β9Τ)
δ. Σελ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο HEALTH WAY ΔΠΔ κε αξηζκ. πξση.
2813/04 Απξ 2018
ε. Σελ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ARITI A.E. κε αξηζκ. πξση. 2904/11
Απξ 2018
ζ. Τπ. Αλαθνξά κε Αξηζ. Πξση. 3812/14 Ματ 18 ηεο Πξνέδξνπο ηεο
Δπηηξνπήο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα Φίιηξα Αηκνθάζαξζεο Α1, Β1 θαη Β2
Α Ν Α Ρ Σ Ο Τ Ν Σ Α Ι
2. Οη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο: www.nimts.gr θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
3. Οη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνέθπςαλ χζηεξα απφ δεκφζηα
δηαβνχιεπζε φπνπ ζπκκεηείραλ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ
ππνβνιή ησλ (δ) θαη (ε) ζρεηηθψλ έληππσλ παξαηεξήζεσλ θαη νξηζηηθνπνηήζεθαλ
κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ιακβάλνληαο ππφςε ηε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή
πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ. Οη πξσηφηππεο παξαηεξήζεηο ηεξνχληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ
Ιδξχκαηνο θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ.
4. Σν ζχλνιν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζα πεξηέρεη ηηο
θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα ηχρεη ηεο πξνβιεπφκελεο δεκνζίεπζεο,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΔΗΓΗ, ΚΗΜΓΗ θιπ), κε παξάιιειε
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο, φπνπ ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο

ΑΔΑ: ΩΤ1ΗΟΡΛ0-ΗΗΧ

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ιάβνπλ πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο
επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ πεξηγξαθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφλ.

Αθξηβέο αληίγξαθν

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
«Α» ΦΙΛΣΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Α1, Β1 ΚΑΙ Β2

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γληήο- πληνληζηήο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ
Αζήλα, 31/05/2018

ΣΔΛΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Α1, ΒΙ
ΚΑΙ Β2
Γενικοί όροι
1.
Κάζε θίιηξν ζα ζπλνδεχεηαη, ππνρξεσηηθά, απφ αξηεξηαθή θαη
θιεβηθή γξακκή, θαηάιιειε γηα ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο ηεο Μνλάδαο
Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ΜΣ (εθεμήο ΜΣΝ). Δπηζεκαίλεηαη
φηη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηα θίιηξα αηκνθάζαξζεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ
αμία ηεο αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο γξακκήο.
2.
Σα θίιηξα ηερλεηνχ λεθξνχ θαη νη αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο πξέπεη
λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Διιεληθή
Ννκνζεζία.
3.
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πιήξε ηερληθά ζηνηρεία,
ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο επηδφζεηο ησλ θίιηξσλ, φπσο
απηά αλαθέξνληαη ζηα επίζεκα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα «prospectus» ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά. Σα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θίιηξσλ πνπ δεηνχληαη είλαη ην είδνο, ε επηθάλεηα θαη ην
πάρνο ηεο κεκβξάλεο, ν φγθνο πιήξσζεο, ν ζπληειεζηήο ππεξδηήζεζεο (Kuf) θαη
ην είδνο ηεο απνζηείξσζεο. Οη επηδφζεηο ηνπο πξέπεη λα δίλνληαη κε ΙΝ VITRO
κεηξήζεηο ηεο θάζαξζεο νπξίαο, θξεαηηλίλεο, θσζθφξνπ θαη βηηακίλεο Β12, κε
αλαθεξφκελεο ζπγθεθξηκέλεο ξνέο αίκαηνο θαη δηαιχκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλε
δηακεκβξαληθή πίεζε (TMP).
4.
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε
ηερλνινγία παξαγσγήο ησλ θίιηξσλ, ηε ρψξα παξαγσγήο ηνπο, ηε δηάζεζε θαη
ρξήζε ηνπο ζηε ρψξα παξαγσγήο ηνπο, ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο
ΗΠΑ θαη ζηελ Ιαπσλία, θαζψο θαη ηελ χπαξμε αλαθνξψλ – κειεηψλ ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα πξνζθεξφκελα θίιηξα.
5.
Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ,
πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε
πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09).
Πξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε
θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ
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παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα
απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.
6.
Η δηεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη
θαη λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ
πξνηχπσλ.
7. Η ΜΣΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν
κε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο.
8.
Η ΜΣΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηνπιάρηζηνλ δπν
δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο εθ ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ θαηά θαηεγνξία,
αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ηεο (πρ επηθάλεηα ζψκαηνο,
κεηαβνιηθέο αλάγθεο θα)
Ειδικοί όροι
Τα αιηούμενα θίληπα ηεσνηηού νεθπού, όπωρ πποκύπηει από ηο έγγπαθο
ζύζηαζηρ ηηρ Επιηποπήρ, ηαξινομούνηαι ζε ηπειρ (3) καηηγοπίερ: Α2, Β1
και Β2, ςποθέηοςμε ζύμθωνα με ηην καηηγοπιοποίηζη ανάλογα με ηο
ζςνηελεζηή ςπεπδιήθηζηρ (Kuf), ηο είδορ και ηην επιθάνεια ηηρ
μεμβπάνηρ. Αναλςηικά:
Καηεγνξία Α2: Πεξηιακβάλεη θίιηξα ζπλζεηηθψλ κεκβξαλψλ κε in vitro Kuf
> 20ml/mmHg/h/1.0m (high flux polysulfone, polyacrylonitrile,
polyethersulfone θ.α.) θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο ≥ 1,5 m 2 .
Καηεγνξία Β1: Πεξηιακβάλεη θίιηξα ζπλζεηηθψλ κεκβξαλψλ κε in vitro Kuf
≤ 20ml/mmHg/h/1.0m 2 (low flux polysulfone, PMMA θ.α.) θαη επηθάλεηα
κεκβξάλεο < 1,5 m 2 .
Καηεγνξία Β2: Πεξηιακβάλεη θίιηξα ζπλζεηηθψλ κεκβξαλψλ κε in vitro Kuf
≤ 20ml/mmHg/h/1.0m 2 (low flux polysulfone, PMMA θ.α.) θαη επηθάλεηα
κεκβξάλεο ≥ 1,5 m 2 .
Όια ηα θίιηξα ζα ζπλνδεχνληαη απφ αξηεξηαθή θαη θιεβηθή γξακκή
θαηάιιειε γηα ηα κεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ πνπ δηαζέηεη ε ΜΣΝ. ην ζεη
γξακκψλ λα πεξηιακβάλεηαη ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ Κ ΔΝΑ
ΤΣΗΜΑ ΟΡΟΤ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνπλ θαη
ηελ αμία ηεο αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο γξακκήο. (επί ηνπ παξφληνο ε ΜΣΝ δηαζέηεη
κεραλήκαηα NIKISSO DDB 03 θαη 05 θαη GAMBRO AK 200 θαη AK 100).
Δπηπξφζζεηα, κία πιήξεο πεξηγξαθή ησλ θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο πξέπεη
λα αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο εηζεγείηαη πξνο εκάο θαη ε
Διιεληθή Νεθξνινγηθή Δηαηξεία θαη σπηζιμοποιούνηαι ηόζο από ηοςρ
καηαζκεςαζηέρ όζο και από ηην παγκόζμια επιζηημονική κοινόηηηα, σο
εθ ηνχηνπ επί ηαπηφζεκεο ή ελδερφκελα παξαπιήζηαο θνζηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ
αμηνιφγεζε βάζεη απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
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1.Δίδνο κεκβξάλεο ηνπ θίιηξνπ: Η ρεκηθή ζχζηαζε ηεο κεκβξάλεο ηνπ
θίιηξνπ θαζνξίδεη ηηο ηδηφηεηέο ηεο θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηινγή, εθφζνλ
νη ηδηφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο επηδξάζεηο φπσο, ηνλ βαζκφ
ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, ηνπ ζπζηήκαηνο πήμεο, (γεγνλφο πνπ αθνξά
ζε αζζελείο κε αηκνξξαγηθή δηάζεζε), ηην αλλεργική ανηίδραζη ζε αζζελείο πνπ
ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα (πρ. αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο ή θαη
αιιεξγηθφ shok αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ ACE inhibitors θαη θίιηξα κε high-flux
κεκβξάλε polyacrylonitrile).
2.Δπηθάλεηα κεκβξάλεο (0,5 – 2,2m2) Η επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο
επηιέγεηαη κε βάζεη ην ζσκαηφηππν ηνπ αζζελνχο θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
παξνρή απνδνηηθήο θάζαξζεο.
3.KUF(ζπληειεζηήο ππεξδηήζεζεο): Ο ζπληειεζηήο ππεξδηήζεζεο
αλαθέξεηαη ζηνλ φγθν (ml) ηνπ λεξνχ ηνπ πιάζκαηνο, πνπ θηιηξάξεηαη ηελ ψξα
γηα θάζε mmHg πίεζεο (δηακεκβξαληθήο, TMP). Με βάζε ηνλ ζπληειεζηή απηφ ηα
θίιηξα κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε πςειήο ππεξδηήζεζεο (KUF > 20ml/mmHg/h/m2)
ή ρακειήο ππεξδηήζεζεο (KUF < 10ml/ mmHg/h/m2). Oη κεκβξάλεο κε πςειή
δηαπεξαηφηεηα (High–flux), φπσο είλαη νη ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (polysulfone,
polyacrylonitrile, polyethersulfone θ.α.), έρνπλ κεγάινπο πφξνπο πνπ επηηξέπνπλ
ηελ δηέιεπζε νπζηψλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κνξηαθνχ βάξνπο θαη KUF >
20ml/mmHg/h/m2.
4.Καζάξζεηο δηαιπηψλ νπζηψλ (κε ζηαζεξή παξνρή αίκαηνο 300ml/min θαη
δηαιχκαηνο 500ml/min) . Η απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηψλ νπζηψλ (νπξίαο,
θξεαηηλίλεο, θσζθνξηθψλ, βηηακίλεο Β12, ηλνπιίλεο,..), ζρεηίδεηαη κε ην κνξηαθφ
βάξνο απηψλ θαη θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ηεο κεκβξάλεο θαη ηελ αλαθνξά ηεο
ηηκήο θάζαξζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νπζία. Οη θαζάξζεηο ησλ νπζηψλ παίδνπλ
κεγάιν ξφιν ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αηκνθάζαξζεο θαη ζπλεπψο ηελ θαιή πγεία
ηνπ αζζελνχο. Θα πξέπεη λα νξίδνπκε ην εχξνο ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ γηα ηελ
θάζε κηα νπζία αλάινγα κε ηελ κεηαβνιηθή θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή.
Πνιιέο θνξέο θίιηξα κε ίδην είδνο κεκβξάλεο θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο έρνπλ
άιιεο θαζάξζεηο νπζηψλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπο. Γεληθά νη κεγαιχηεξεο θαζάξζεηο νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα.
5.πληειεζηήο KoA (Mass Transfer Area Coefficient) Καζνξίδεη ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ θίιηξνπ θαη ηηο κέγηζηεο θαζάξζεηο νπζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
δηαζέζηκε επηθάλεηα. Έηζη γηα αηκνθάζαξζε πςειήο απφδνζεο ν KoA πξέπεη λα
έρεη ηηκέο > 700 ml/min. Πνιιέο θνξέο θίιηξα κε ίδην είδνο κεκβξάλεο θαη
επηθάλεηα κεκβξάλεο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ΚνΑ, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο
αξρηηεθηνληθήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ΚνΑ < 500 ml/min ζεσξνχληαη θίιηξα
ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
6. πληειεζηήο δηαβαηφηεηαο (SC) β2- Μηθξνζθαηξίλεο Καζνξίδεη ηελ
θάζαξζε κέζνπ κνξηαθνχ βάξνπο νπζηψλ, γεγνλφο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ
απνθπγή ηεο εκθάληζεο δηαθφξσλ επηπινθψλ φπσο είλαη ε ακπινείδσζε ηεο
αηκνθάζαξζεο. Όζν πην θνληά ζην 1 είλαη απηή ε ηηκή ηνπ SC ηφζν ην θαιχηεξν
είλαη ην απνηέιεζκα. Φίιηξα κε ίδηα κεκβξάλε θαη ίδηα επηθάλεηα κπνξεί λα έρνπλ
δηαθνξεηηθφ SC. ε θάζαξζε high flux ν SC β2- Μηθξνζθαηξίλεο είλαη > 0,5.
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7. Δίδνο απνζηείξσζεο. Δίλαη ζεκαληηθή γηαηί κπνξεί λα επεξεάδεη ηε
βηνζπκβαηφηεηα ηεο κεκβξάλεο δειαδή ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κεκβξάλεο θαη
αίκαηνο, αιιά θαη ηηο θαζάξζεηο ησλ νπζηψλ. Απνδεθηά είδε απνζηείξσζεο είλαη :
Θεξκηθή (Αηκφο, μεξά ζεξκηθή), γ-αθηηλνβνιία θαη β- αθηηλνβνιία. Θα ππέπει να
παπέσεηαι και η δςναηόηηηα επιλογήρ θίληπων με ηοςλάσιζηον δύο
διαθοπεηικούρ ηπόποςρ αποζηείπωζηρ από ηοςρ παπαπάνω.
Σα παξαπάλσ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη κε ηνπο
θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε
φρη κφλν γηα ηελ επίηεπμε επαξθνχο ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο, αιιά θαη γηα
ηελ αζθαιή δηελέξγεηα ηεο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο.

Αθξηβέο αληίγξαθν

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ

ρεο (ΤΙ) Κσλ/λνο Βίιιηαο
Τπνδηεπζπληήο

