
Aξιότιμοι κύριοι, 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής σας για διαβούλευση προδιαγραφών Ιξωδοελαστικών 

και λοιπών ουσίων θα θέλαμε να  

Επισημάνουμε ότι για τα παρακάτω είδη  ΄΄3Β. Γενική Κατηγορία των βαρέων 

υγρών:΄΄΄, πολλές από τις Ευρωπαϊκές εταιρείες παρέχουν πια τα βαριά υγρά , έτοιμα 

σε αποστειρωμένες σύριγγες των 5 ml και όχι σε φιαλίδια. Αυτό είναι πλεονέκτημα 

για τον χειρουργό και τους βηθούς διότι δεν χάνεται χρόνος στην προετοιμασία 

και μετάγγιση του βαρέως υγρού σε σύριγγα, αλλά και για το Νοσοκομείο 

αποτελεί Οικονομία διότι δεν απαιτείται επιπλέον σύριγγα. 

Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε την αλλαγή της παρακάτω προδιαγραφής ως 

εξής: 

 

΄΄ 

3Β. Γενική Κατηγορία των βαρέων υγρών:  
Στην κατηγορία των βαρέων υγρών, που χρησιμοποιούνται ως διεγχειρητικό εργαλείο 

στην χειρουργική του αμφιβληστροειδούς – υαλοειδούς ανήκουν οι υγροί 

περφλουορουδρογονάνθρακες.  

Τα βαρέα υγρά πρέπει να είναι πλήρως καθαρά από προσμίξεις, μη τοξικά για τον 

αμφιβληστροειδή σε εφαρμογή μικρής διάρκειας (όπως χρησιμοποιούνται), να έχουν 

δείκτη διάθλασης 1,27 έως 2,9 και η σύστασή τους μπορεί να ποικίλει λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων των περιστατικών αλλά και των επί μέρους χρήσεων ακολούθως:  

3β1. Περφλουοροοκτάνιο (C8F16) - Φιαλίδια κατ' ελάχιστον 5 ml. Κατά προτίμηση να 

συνοδεύονται από κάνουλα έγχυσης βαρέος υγρού.  

3β2. Περφλουοροδεκαλίνη (C10F18) - Φιαλίδια κατ' ελάχιστον 5 ml. Κατά προτίμηση 
να συνοδεύονται από κάνουλα έγχυσης βαρέος υγρού.΄΄ 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ 

΄΄ 

3Β. Γενική Κατηγορία των βαρέων υγρών:  
Στην κατηγορία των βαρέων υγρών, που χρησιμοποιούνται ως διεγχειρητικό εργαλείο 

στην χειρουργική του αμφιβληστροειδούς – υαλοειδούς ανήκουν οι υγροί 

περφλουορουδρογονάνθρακες.  

Τα βαρέα υγρά πρέπει να είναι πλήρως καθαρά από προσμίξεις, μη τοξικά για τον 

αμφιβληστροειδή σε εφαρμογή μικρής διάρκειας (όπως χρησιμοποιούνται), να έχουν 

δείκτη διάθλασης 1,27 έως 2,9 και η σύστασή τους μπορεί να ποικίλει λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων των περιστατικών αλλά και των επί μέρους χρήσεων ακολούθως:  

3β1. Περφλουοροοκτάνιο (C8F16) – Προγεμισμένη σύριγγα, χωρητικότητας κατ' 

ελάχιστον 5 ml. Κατά προτίμηση να συνοδεύονται από κάνουλα έγχυσης βαρέος υγρού.  

3β2. Περφλουοροδεκαλίνη (C10F18) - Προγεμισμένη σύριγγα, χωρητικότητας κατ' 
ελάχιστον 5 ml. Κατά προτίμηση να συνοδεύονται από κάνουλα έγχυσης βαρέος 
υγρού.΄΄ 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας. 
 
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία θελήσετε. 
 
Με εκτίμηση 
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