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Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion
samt epidural/spinalsæt

Spørgsmål 68
Svar 68

Vedr. del aftale 10 – punkt 10.2 overføringskanyle u/sikkerhed med luftfilter – i
skriver overføringskanyle / vi tænker optrækskanyle.
Det er 2 ord som i princippet er det samme.
Korrekt! Begge betegnelser kan bruges, da der er optræk ved hjælp af sprøjte!

Spørgsmål 69

Vedr. delaftale 6 .
Kan det perifere venekatetersæt med sikkerhed beskrives nærmere? Hvilke krav
skal det opfylde?
Er det et sikkerheds PVK med forlængerslange med 3 vejshane? Hvis ja hvilken
str. på PVK, hvilken længde på den evt. slange og hvilken volumen.

Svar 69

3-vejshane – se pos. 6.1 på tilbudsliste
Størrelse på PVK – se pos. 6.1.2 og 6.1.3 på tilbudsliste
Længde på slange – se pkt. 6.12 i kravspec.
Vedr. punkt 1.10.1
Ønskes en restanceattest fra Skat?

Spørgsmål 70

Svar 70

Nej.

Spørgsmål 71

Vedr. delaftale 9
Kan der siges noget om ønsket størrelse på arterielkanyle?

Svar 71

Ca. 20G

Spørgsmål 72

Delaftale 9; kan der tilbydes arterie kateter, når der står arterie kanyle?

Svar 72

Ja, hvis kateteret kan bruge til måling af arterietryk.

Spørgsmål 73

Delaftale 8; til epidural sæt ønskes der et epidural kateter med åben eller lukket
ende?

Svar 73

Med åben ende.

Spørgsmål 74

Delaftale 8; ønskes gazekompres str. 7,5 x7,5 eller 10 x 10 cm i epiduralsættet

Svar 74

Begge størrelser er tilladt.

Spørgsmål 75
Svar 75

Kan det accepteres at den ene optrækskanyle på 27G er mindre end 40mm? Eks
12 mm.
Den være på 40mm +/- 10-20%.

Spørgsmål 76

Gallipots må de være stablet eller skal de stå ved siden af hinanden?

Svar 76

Der er ingen krav til gallipots i delaftale 8!

Spørgsmål 77

Hulstykke er der krav til farve og materialet (absorberende eller ej)?

Svar 77

Nej, der er ikke krav til farve og materialet, det skal være ikke absorberende
materiale.

