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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Κύριοι,

Σε απάντηση του αιτήματος του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου σας με αρ. πρωτ. 2756, 
ημερ. 4-3-16, επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών έγχυσης που ζητούνται από 
την Υπηρεσία σας.

Με τιμή,

Γ. Σαρρής
Product Manager

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 22, 11525 ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ. 210-6726367, 6779708, 583  FAX : 210- 6717345,  e-mail :  analytiki@d-analytiki .gr



διαγνωστική
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε

Περιγραφή

Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων μια χρησης, σταθερής ροής
Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει,και διαθέτει φίλτρο I.V .Το εξωτερικό 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, UV-C και 
UV-A. Στο εσωτερικό της αντλιας υπάρχει κλιμακα ένδειξης προόδου της ροής και  της 
υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου..
Χωρητικότητα 60ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 2ml/h                                             
Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων μια χρησης, σταθερής ροής
Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει,και διαθέτει φίλτρο I.V .Το εξωτερικό 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, UV-C και 
UV-A. Στο εσωτερικό της αντλιας υπάρχει κλιμακα ένδειξης προόδου της ροής και  της 
υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου..
Χωρητικότητα 100ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 2ml/h                                             
Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων αποσιδήρωσης   DFO   (Τhalassemia) μια χρησης 
 Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει,και διαθέτει φίλτρο I.V .Το εξωτερικό 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, UV-C και 
UV-A. Στο εσωτερικό της αντλιας υπάρχει κλιμακα ένδειξης προόδου της ροής και  της 
υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου.Στην εξωτερική συσκευασία αναφέρεται η 
συμβατότητα με την Δεσφεριοξαμίνη DFO.
Χωρητικότητα 60ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 2ml/h                                             
Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων μια χρησης, σταθερής ροής
Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει,και διαθέτει φίλτρο I.V .Το εξωτερικό 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, UV-C και 
UV-A. Στο εσωτερικό της αντλιας υπάρχει κλιμακα ένδειξης προόδου της ροής και  της 
υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου..
Χωρητικότητα 100ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 4ml/h                                             
Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων μια χρησης, σταθερής ροής
Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει,και διαθέτει φίλτρο I.V .Το εξωτερικό 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, UV-C και 
UV-A. Στο εσωτερικό της αντλιας υπάρχει κλιμακα ένδειξης προόδου της ροής και  της 
υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου..
Χωρητικότητα 300ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 5ml/h                                             
Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων αποσιδήρωσης   DFO   (Τhalassemia) μια χρησης 
 Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει,και διαθέτει φίλτρο I.V .Το εξωτερικό 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, UV-C και 
UV-A. Στο εσωτερικό της αντλιας υπάρχει κλιμακα ένδειξης προόδου της ροής και  της 
υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου.Στην εξωτερική συσκευασία αναφέρεται η 
συμβατότητα με την Δεσφεριοξαμίνη DFO.
Χωρητικότητα 60ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 5ml/h                                             
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Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων μια χρησης, σταθερής ροής 
 Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει,και διαθέτει φίλτρο I.V .Το εξωτερικό 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, UV-C και 
UV-A. Στο εσωτερικό της αντλιας υπάρχει κλιμακα ένδειξης προόδου της ροής και  της 
υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου..
Χωρητικότητα 300ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 8ml/h                                             
Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων μια χρησης, σταθερής ροής
Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει,και διαθέτει φίλτρο I.V .Το εξωτερικό 
διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, UV-C και 
UV-A. Στο εσωτερικό της αντλιας υπάρχει κλιμακα ένδειξης προόδου της ροής και  της 
υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου..

Χωρητικότητα 300ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 
10ml/h                                             

Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων μια χρησης, μεταβλητής ροής
Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει και παρέχει ασφάλεια στην ροή κατά την 
κίνηση του ασθενή. Η ροή έγχυσης μεταβάλλεται με τη χρήση ειδικού επιλογέα ασφαλείας 
ο οποίος είναι μικρός και βρίσκεται μακριά από το σημείο σύνδεσης με τον ασθενή. 
Διαθέτει φίλτρο I.V. 
Το εξωτερικό διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, 
UV-C και UV-A. Στο εσωτερικό της αντλίας υπάρχει κλίμακα ένδειξης προόδου της ροής 
και  της υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου.
Χωρητικότητα 100ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 1ml/h, 2ml/h και 3ml/h        
                                     
Φορητή αντλία έγχυσης  φαρμάκων μια χρησης, μεταβλητής ροής
Είναι αποστειρωμένη μιάς χρήσης με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 
100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας δεν τσακίζει και παρέχει ασφάλεια στην ροή κατά την 
κίνηση του ασθενή. Η ροή έγχυσης μεταβάλλεται με τη χρήση ειδικού επιλογέα ασφαλείας 
ο οποίος είναι μικρός και βρίσκεται μακριά από το σημείο σύνδεσης με τον ασθενή. 
Διαθέτει φίλτρο I.V. 
Το εξωτερικό διαφανές πλαστικό περίβλημα, παρέχει προστασία κατά των ακτίνων UV-B, 
UV-C και UV-A. Στο εσωτερικό της αντλίας υπάρχει κλίμακα ένδειξης προόδου της ροής 
και  της υπολοίπου ποσότητας του φαρμάκου.
Χωρητικότητα 300ml με σταθερό ρυθμό χορήγησης 2ml/h, 4ml/h και 6ml/h          
                                   


