
 
 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



CANA LABORATORIES                     ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA ΑΕ 
                                                                                          
 
 
ΠΡΟΣ                                           
6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Αθηνών 53, Τ.Κ. 20100 Κόρινθος 
Τηλ.: 2741361818 /-835 
Fax:  2741020529 
 

ΑΘΗΝΑ 23/02/2016             
 
 

Θέμα: Υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για Δημόσια Διαβούλευση 
για διενέργεια ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια 

«Διαλυμάτων Παρεντερικής διατροφής» – CPV: 33692210-2»,  
«Εντερικών τροφών» – CPV: 33692300-0, 

«Διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής» – CPV: 33692210-2, 
«Διάφορα φάρμακα» – CPV: 33690000-3 

(Αρ. Πρωτ.: 2056/03-02-2016)  
 
 
 
Κύριοι, 
 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την διενέργεια Ανοιχτού Ενιαίου 
Διαγωνισμού για την προμήθεια «Διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής (περιλαμβάνει τις εντερικές 
τροφές και τους όρους εκ τροφικών διαλυμάτων) CPV 33692210-2, 33692300-0, 33692210-2, 
33690000-3», σας αποστέλλουμε κατωτέρω την πρότασή μας με τις παρατηρήσεις μας/ τεχνικές μας 
προδιαγραφές, σχετικά με τις προδιαγραφές των ειδών για τα αντίστοιχα Νοσοκομεία της εποπτείας 
σας. 

 
Αναλυτικά προτείνουμε:  
 
Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»            
Να αφαιρεθούν οι εμπορικές ονομασίες στις 2 κατηγορίες και να προστεθούν τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Αναλυτικά:  
Στη κατηγορία 1. Πολυμερές διάλυμα ανοσοδιατροφής, για  ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές 
επεμβάσεις, ασθενείς ΜΕΘ και πολυτραυματίες,   με θερμιδική αξία 1kcal/ml, υψηλό ποσοστό 
πρωτεϊνών ≥22% ,με   αργινίνη (τουλάχιστον 10g/l), ιχθυέλαια και νουκλεοτίδια. 
Στη κατηγορία 2. Ισοθερμιδική πολυμερής δίαιτα χωρίς υπόλειμμα, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος, 

≤30%, χαμηλής ωσμωτικότητας (<240mOsm/l). Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 Στη κατηγορία 2. Εντερικές Διατροφές υψηλής θερμιδικής αξίας ≥ 1,3kcal/ml, με υψηλό 

ποσοστό πρωτεϊνών ( ≥20% της ενέργειας), 500ml  

 Στη κατηγορία 4. Εντερικές Διατροφές διαβητικού , χαμηλού σε υδατάνθρακες , με διαλυτές 

φυτικές ίνες σε υψηλή περιεκτικότητα ≥15g/l. 

Κατά τα λοιπά ως έχουν. 



 
 
Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
«ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 33692210-2)» 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. ΕΠΥ 

1 Προτείνουμε να αλλαχτεί η περιεκτικότητα σε 
υδατάνθρακες από 50-55% σε 40-50% 

10.2.54 

2 Ως έχει   

3 Να προσθέσουμε περιεκτικότητα στις διαλυτές 
φυτικές ίνες « που να περιέχουν 
υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες , τουλάχιστον 
2g/100ml» 

10.2.53 

4. Σκευάσματα συμπληρωματικής εντερικής 
διατροφής θερμιδικής αξίας ≥1kcal/ml , για να 
είναι σε θέση να προσφερθούν, περισσότερα 
σκευάσματα.  

10.2.20 

5. Ως έχει 10.2.52 

6. Ως έχει  10.2.52 

7. Ως έχει   

9. Ως έχει  10.2.20 
 

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
 
Στη κατηγορία 2. στη προδιαγραφή « Πολυμερή διαλύματα με 1kcal/ml , μέτρια σε πρωτεΐνη (35-
45γρ/1000kcal), προτείνουμε να προστεθεί και ένα επιπλέον τεχνικό χαρακτηριστικό, η περιεκτικότητα 
σε  διαλυτές φυτικές ίνες ≥ 2g/100ml. 
Στη κατηγορία 3. « να περιέχουν γλουταμίνη , αργινίνη >12g/L ) , όπως αναφέρεται και στη κατηγορία 
των συμπληρωμάτων ανοσοδιατροφής Α/Α 11).  
Στη κατηγορία 8. στη προδιαγραφή « Πολυμερή διαλύματα με 1,5kcal/ml , πλούσια σε πρωτεΐνη 
(μεγαλύτερη ή ίση 50γρ/1000kcal), προτείνουμε να προστεθεί και ένα επιπλέον τεχνικό 
χαρακτηριστικό, η περιεκτικότητα σε  διαλυτές φυτικές ίνες ≥ 2g/100ml. 
Στη κατηγορία 13. Ολιγομερή διαλύματα μέτρια σε πρωτεΐνη (35-45γρ/1000kcal) με 1kcal/ml, θα 
προτείναμε να προστεθεί η ωσμωτικότητα <250mOsml/l.  
 
Επιπλέον, θα προτείναμε τη προσθήκη 5 κατηγοριών, στην ομάδα των συμπληρωμάτων εντερικής 
διατροφής.  Αναλυτικά:  
 
Κατηγορία 20. Πλήρες ,συμπλήρωμα  εντερικής διατροφής με αντιφλεγμονώδη παράγοντα TGF-b2, 
χαμηλής ωσμωτικότητας (<330mOsm/l),  

για ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, για χρήση και μέσω καθετήρα. 
 
Κατηγορία 21. Ισοθερμιδική πεπτιδική διατροφή σε υγρή μορφή για χρήση per Os, χαμηλής 
ωσμωτικότητας ≤ 280mOsm/l,  υψηλής περιεκτικότητας σε MCT’s ≥ 60%. 
 
Κατηγορία 22. Συμπληρώματα διατροφής με θερμιδική αξία 2 Kcal/ml, με υψηλό ποσοστό φυτικών 
ινών 2,5g/100ml. 
 
Κατηγορία 23. Ειδικό σκεύασμα υδατανθράκων, πηκτικός παράγοντας που μετατρέπει την υγρή 
τροφή σε πολτώδη για σίτιση ασθενών με δυσκαταποσία.          
 
Κατηγορία 24.  Σκεύασμα υδατοδιαλυτών φυτικών ινών. 



 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  
N.M.Y. ΠΥΡΓΟΥ 
 
Να αφαιρεθούν οι εμπορικές ονομασίες στις  κατηγορίες  1, 2 και 4 (diben, reconvan, fresubin 
energy) και να προστεθούν τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Αναλυτικά:  
 
Στη κατηγορία 1. Πλήρες πολυμερές ισοθερμιδικό σκεύασμα για σίτιση μέσω καθετήρα, ισοθερμιδικό, 

με ειδικό προφίλ υδατανθράκων, για ασθενείς με διαβήτη ή με διαταραχές στην ανοχή της γλυκόζης, 

μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος ≤35%, με διαλυτές φυτικές ίνες σε υψηλή περιεκτικότητα, 

≥1,5g/100ml (ΚΩΔ.Π.Τ. 10.2. 54) 

Στη κατηγορία 2. Πολυμερές διάλυμα ανοσοδιατροφής, για  ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές 

επεμβάσεις, ασθενείς ΜΕΘ και πολυτραυματίες,   με θερμιδική αξία 1kcal/ml, υψηλό ποσοστό 

πρωτεϊνών ≥22% ,με  γλουταμίνη,  αργινίνη >10g/l), ιχθυέλαια. (ΚΩΔ. Π.Τ. 10.2.12) 

Στη κατηγορία 4. Συμπλήρωμα διατροφής σε διάφορες γεύσεις, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 

και υψηλής θερμιδικής αξίας ≥1,5kcal/ml. Μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος ≤35%της ενέργειας, 

πλούσιο σε πολυακόρεστα. Ελεύθερο λακτόζης, γλουτένης, χαμηλού υπολείμματος. (ΚΩΔ. Π.Τ. 

10.2.20). 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΡΤΑΣ  
«ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 33692210-2)»  
 

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔ. Π.Τ. 

4. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής 

διατροφής . Συγκέντρωση λιπών6-8g/100ml . Με 

διαλυτές φυτικές ίνες 1,5-2g/100ml 

10.2.53 

5. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής 

διατροφής . Συγκέντρωση πρωτεινών 3-4g/100ml, 

λιπών 3-4g/100ml . Με διαλυτές φυτικές ίνες 1,5-

2g/100ml 

10.2.53 

13.  Να αλλαχτεί ο κωδικός σε Π.Τ.    10.2.52 

20.  Διαγραφή του 10.2.28 (ο κωδικός αυτός  

αφορά Γλουταμίνη) 

21.  10.2.28 

 



 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔ. Π.Τ. 

2 ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 30-70gr/1000ml. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΙΠΟΥΣ 2,5-3,5gr/1000ml 

10.2.58 

3 ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 30-70gr/1000ml. 

ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 10-30gr/L 

Αλλαγή ή προσθήκη και ΚΩΔ. Π.Τ.  

10.2.53 

6 ΕΙΔ.ΔΙΑΛ.ΔΙΑΒ/ΚΩΝ (ΦΤΩΧΑ ΣΕ 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ)ΘΕΡΜ.ΠΥΚΝ. 0,5-1,5cal/ml,ΛΙΠΗ 30-

60gr/1000ml ΥΔΑΤΑΝ. 80-135gr/1000ml 

Προσθήκη    10.2.54 

7 ΕΙΔ. ΔΙΑΛ. ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜ.ΠΥΚΝ. 0,5-

1cal/ml, ΛΙΠΗ <30gr/1000ml, ΥΔΑΤΑΝ. <40gr/100ml, 

ΠΡΩΤ.55-90gr/1000ml. ΟΣΜΟΤ.<400mOsm/l . 

ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ≥ 5g/1000ml, ΑΡΓΙΝΙΝΗ ≥ 10g/1000ml 

10.2.12 

8 ΕΙΔ. ΣΤΟΙΧ/ΚΑ ΔΙΑΛ. ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Η 

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΩΤΕΙΝ.40-60gr/l (15-25%) ΟΣΜΟΤ.200-

500mOsm/l .ΕΜΠΛΟΥΤ. ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ  . 

Προτείνουμε να αφαιρεθεί το «εμπλουτισμένο με 

Γλουταμίνη» καθώς και να αλλαχτεί το Π.Τ. 10.1.10 

διότι το προϊόν ALLITRAQ, που ήταν εμπλουτισμένο 

με γλουταμίνη,  έχει καταργηθεί.  

Αλλαγή / διαγραφή παλιού και 

προσθήκη  

ΚΩΔ. Π.Τ.  10.2.52 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
«ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με CPV 33692210-2» 

Πίνακας 1. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής  

5. Συγκ. Πρωτ Περίπου 4-5gr/100ml,λιπών 3-4gr/100ml 

Υδατ 14-15gr/100ml 

Με διαλυτές φυτικές ίνες 1,5-

2gr/100ml 

6. Συγκ. Πρωτ Περίπου 6-7gr/100ml,λιπών 5-6gr/100ml 

Υδατ 18-19gr/100ml 

Με διαλυτές φυτικές ίνες 1,5-

2gr/100ml 

 
Πίνακας 3. Διαλύματα ειδικά για διαβητικούς   

 Θερμιδική 
πυκνότητα 

Λίπη Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Ωσμωτικότητα 

2. Περίπου 0,5-1 Περίπου 4-
5g/100ml 

            <12 Περίπου 4-5 < 200mOsm/l 



 
Πίνακας 4. Ειδικά διαλύματα Ανοσοδιατροφής  
 

 
Θερμιδική 
πυκνότητα 

Λίπη Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Ωσμωτικότητα 
Ιδιαίτερα 

Χαρακτηριστικά 

1. Περίπου 1-2 Περίπου 2-
3g/100ml 

Περίπου 13-
14g/100ml 

Περίπου 5-
6 

80-300mOsm/l Πλούσιο σε 
Αργινίνη 
>1gr/100ml 

 
Πίνακας 5. Ειδικά στοιχειακά διαλύματα   
 

 
Θερμιδική 
πυκνότητα 

Λίπη Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Ωσμωτικότητα 
Ιδιαίτερα 

Χαρακτηριστικά 

4. Περίπου 1-2 Περίπου 3-
4g/100ml 

Περίπου 12-
13g/100ml 

Περίπου 4-
5 

Περίπου 
200mOsm/l 

Υψηλής 
περιεκτικότητας 
σε MCT’s  <65% 

 
Πίνακας 6. Ειδικά συμπληρώματα διατροφής    
 

 Συγκέντρωση πρωτεϊνών Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 

8. Περίπου 3-4gr/100ml Με αντιφλεγνονώδη παράγοντα TGF-b2 

9. Περίπου 3-4gr/100ml Με 67% MCT’s , και 280mOsm/l  

10. Συγκέντρωση θερμίδων 
2kcal/ml  

Με φυτικές ίνες 2,5g/100ml 

11. Συγκέντρωση θερμίδων 
>1,3kcal/ml  

Με γλουταμίνη, και αργινίνη> 13g/L 

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
 
Α. Για σίτιση μέσω καθετήρα. 
 

 Ισοθερμιδική πολυμερής δίαιτα χωρίς υπόλειμμα, για ασθενείς χωρίς μεταβολικές διαταραχές 

ή για έναρξη εντερικής σίτισης, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος, ≤30%, χαμηλής 

ωσμωτικότητας (<240mOsm/l). Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. 

 Πλήρης πολυμερής υπερθερμιδική και υπερπρωτεινική δίαιτα με 1,3-1,5kcal/ml, με υψηλό 

ποσοστό πρωτεϊνών ( ≥20% της ενέργειας), μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25-30%), για 

ασθενείς με αυξημένες πρωτεϊνικές και θερμιδικές απαιτήσεις. Ελεύθερο γλουτένης, 

λακτόζης, χοληστερόλης και φυτικών ινών. 

 Πλήρες πολυμερές διάλυμα υπέρθερμιδικο 1,5kcal/ml, για εντερική σίτιση μέσω καθετήρα, 

με διαλυτές φυτικές ίνες τουλάχιστον 2g/100ml, για μακρόχρονη σίτιση ασθενών με υψηλές 

θερμιδικές απαιτήσεις ή για δίαιτα περιορισμένη σε υγρά. 

 Πλήρες πολυμερές ισοθερμιδικό σκεύασμα για σίτιση μέσω καθετήρα, ισοθερμιδικό, με 

ειδικό προφίλ υδατανθράκων, για ασθενείς με διαβήτη ή με διαταραχές στην ανοχή της 

γλυκόζης, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος ≤35%, με διαλυτές φυτικές ίνες σε υψηλή 

περιεκτικότητα, τουλάχιστον 15g/l. 

 Πλήρες πολυμερές διάλυμα ανοσοδιατροφής, για  ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές 

επεμβάσεις, ασθενείς ΜΕΘ και πολυτραυματίες,   με θερμιδική αξία 1kcal/ml και  υψηλό 

ποσοστό πρωτεϊνών ≥22% της ενέργειας, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος ≤25%, με   

αργινίνη (τουλάχιστον 10g/l), ιχθυέλαια και νουκλεοτίδια ,  



 Ισοθερμιδική πεπτιδική διατροφή σε υγρή μορφή για χρήση μέσω καθετήρα, χαμηλής 

ωσμωτικότητας ≤ 250mOsm/l,  υψηλής περιεκτικότητας σε MCT’s, (τουλάχιστον 70% του 

συνόλου του λίπους) και χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (όχι πάνω από 4γρ/100ml), 

για ασθενείς με δυσαπορρόφηση και μειωμένη νεφρική λειτουργία.  

 
 
Β. Για σίτιση από του στόματος 

 

 Ισοθερμιδική πεπτιδική διατροφή σε υγρή μορφή για χρήση per Os, χαμηλής ωσμωτικότητας 

≤ 280mOsm/l,  υψηλής περιεκτικότητας σε MCT’s ≥ 60%, χαμηλής περιεκτικότητας σε 

πρωτεΐνη ≤4γρ/100ml, για ασθενείς με δυσαπορρόφηση και μειωμένη νεφρική λειτουργία.  

 Πλήρη πολυμερή διαλύματα υπερθερμιδικά, για ασθενείς σε δίαιτα περιορισμένη σε υγρά, με 

θερμιδική αξία 2 Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατανθρακες< 45%, μέτριας 

περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος (35-40% της ενέργειας), με 

υψηλό ποσοστό φυτικών ινών 2,5g/100ml. 

 Ειδικό υπερθερμιδικό συμπλήρωμα διατροφής ελεύθερo λίπους, και μέτριας περιεκτικότητας 

σε πρωτεΐνη. 

 Συμπλήρωμα διατροφής σε διάφορες γεύσεις, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και 

υψηλής θερμιδικής αξίας ≥1,5kcal/ml. Μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος ≤35%της ενέργειας, 

πλούσιο σε πολυακόρεστα. Ελεύθερο λακτόζης, γλουτένης, χαμηλού υπολείμματος. 

 Ειδικό σκεύασμα υδατανθράκων, πηκτικός παράγοντας που μετατρέπει την υγρή τροφή σε 

πολτώδη για σίτιση ασθενών με 

δυσκαταποσία.                                                                                                                 

 Ειδικό σκεύασμα πολύ υψηλής περιεκτικότητας πρωτεΐνης σε σκόνη ( >90gr.  πρωτεΐνης ανά 

100g προϊόντος), πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος (κάτω από 1,5γρ. λίπους ανά 100γρ. 

προϊόντος), για  δίαιτα με υψηλές πρωτεϊνικές απαιτήσεις.                                              

 
 
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την πρότασή μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  
          
 
 ΜΕ  ΤΙΜΗ 
 
 
 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA A.E. 
 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
  

 

 


