


DIRBTINĖS KRAUJOTAKOS PALAIKYMO SISTEMŲ PIRKIMO 

SPECIFIKACIJA_2017 

 

Pirkimo 

dalies 

Nr. 

Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai 

1 Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema (OKS3) 

  Techniniai reikalavimai 

1.1 Turi būti pilnai integruotas uždaras modulis su oksigenatoriumi, šilumos keitikliu; 

1.2 Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 6 l/min; 

1.3 
Oksigenatorius turi būti membraninis (kapiliarinis) su dideliu membraninio 

paviršiaus plotu (ne mažiau 1,75 m² - 2,5 m²); 

1.4 
Turi būti mažas plazmos pralaidumas (kapiliarų porų diametras ne daugiau 0,003 - 

0,004 mikronų); 

1.5 Slėgio kritimas turi būti mažiau nei 100 mmHg esant 4 l/min. tėkmei; 

1.6 Veninio įtekėjimo anga turi būti  3/8"; 

1.7 Veninės magistralės skersmuo turi būti 3/8"; 

1.8 Modulio užpildymo tūris turi būti mažiau nei 1000 ml; 

1.9 Turi būti ultragarsiniai oro ir skysčių davikliai ≥ 1 vnt.; 

1.10 Turi būti automatinė oro pašalinimo iš veninio kraujo sistema; 

1.11 Arterinio filtro tankis turi būti 20-40 mikronų; 

1.12 Turi būti atšaka koronarinei perfuzijai; 

1.13 Turi būti kraujo mėginių paėmimo lizdas; 

1.14 Turi būti lizdas temperatūros davikliui; 

1.15 
Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos kraujo baltymus ir ląsteles 

atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas); 

1.16 
Centrifuginis siurblys turi būti suderintas darbui su Performer CPB dirbtinės kraujo 

apytakos aparatu arba pateikti kiekvienai ASPĮ pilnai sukomplektuotą aparatą; 

1.17 Modulio magistralės turi būti pagamintos pagal pridedamą brėžinį. 

2 
Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiems 

(OKS4) 

  Techniniai reikalavimai 

2.1 Turi būti centrifuginė pompa suaugusiems; 

2.2 Turi būti speciali sujungimo magistralė 1vnt.; 

2.3 Turi būti membraninis oksigenatorius ilgalaikiam naudojimui (daugiau kaip 7 d.); 

2.4 
Turi būti arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui 

reikalingomis priemonėmis; 

2.5 Turi būti šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius); 

    2.6 
Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos heparinu ar kita lygiaverte 

kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga; 



2.7 

Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo „Medos“ DeltaStream MDC 

aparatu arba pateikti kiekvienai ASPĮ po 2 pilnai sukomplektuotus aparatus (iš viso 4 

vnt.). 

3 
Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos suaugusiems  (ECMO, 

trumpesniam naudojimui) 

  Techniniai reikalavimai 

3.1 Turi būti centrifuginė pompa suaugusiems; 

3.2 Turi būti speciali sujungimo magistralė 1vnt.; 

3.3 Turi būti membraninis oksigenatorius tinkamas naudoti 3-5 paras; 

3.4 
Turi būti arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui 

reikalingomis priemonėmis; 

3.5 Turi būti šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius); 

3.6 Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos heparinu ar kita lygiaverte; 

3.7 

Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo „Medos“ DeltaStream MDC 

aparatu arba pateikti kiekvienai ASPĮ po 2 pilnai sukomplektuotus aparatus (iš viso 4 

vnt.). 

4  Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiems (OKS6) 

  Techniniai reikalavimai 

4.1 Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 8 l/min.; 

4.2 Siurblio užpildymo tūris turi būti < 35 ml; 

4.3 Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min.; 

4.4 Jungtys su magistralėmis turi būti 3/8"; 

4.5 Maksimalus darbinis slėgis turi būti > 500 mmHg; 

4.6 

Išorinė pastovios kraujo tėkmės sistema turi būti skirta širdies nepakankamumui 

gydyti iki 30 parų. Tinkama naudoti monoventrikuliniam ir biventrikuliniam 

asistavimui. 

 
Privalomi reikalavimai:   

   

1. Tiekėjas, siūlydamas dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemas, privalo pateikti ne mažiau dviejų ISI 

indeksą (nurodyti ISI indekso numerį) turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie 

atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 

2. Antroje pirkimo dalyje visos siūlomos sistemos dalys turi būti pritaikytos naudoti ne trumpesnį laiką 

nei 2.3 punkte nurodytas oksigenatorius. 

3. Trečioje pirkimo dalyje visos siūlomos sistemos dalys turi būti pritaikytos naudoti ne trumpesnį laiką 

nei 3.3 punkte nurodytas oksigenatorius.  
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DIRBTINIŲ ŠIRDIES VOŽTUVŲ PIRKIMO SPECIFIKACIJA_2017 

 

Pirkimo. 

dalies 

Nr. 
Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai 

1. Dirbtinis biologinis perikardinis širdies vožtuvo protezas 

1.1 Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą 

1.2 Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą 

1.3 Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokontrastinės žymos 

1.4 Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, burės turi būti 

pagamintos iš širdiplėvės (perikardo) 

2. Aortos šaknies protezas 

2.1 Aortos vožtuvo protezas turi būti gyvulinės kilmės protezas (vožtuvas ir 

kraujagyslė), atitinkantis aortos šaknies anatomiją 

2.2 Aortos vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą 

 

Bendrieji reikalavimai: 

1. Kartu su vožtuvų protezais turi būti pateikiami matuoklių komplektai (pagal poreikį iki 10 vienetų). 

2. Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda. 

3. Apie siūlomus vožtuvų protezus turi būti pateiktos ne mažiau nei 3 mokslinių publikacijų, ISI indeksą 

(Impact Factor) turinčiuose leidiniuose, kopijos apie gerus pooperacinius rezultatus. 
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TRACHEO-EZOFAGINIŲ KALBAMŲJŲ PROTEZŲ IR JŲ PRIEDŲ PIRKIMO 

SPECIFIKACIJA_2017 

 

Pirkimo 

dalies 

Nr. 

 

 

Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai 

1. Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas: 
 

1.1. Protezas turi būti pagamintas iš silikono; 
 

1.2. Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje „vieno žingsnio" įvedimo 

sistemoje;  
1.3. Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs, stemplinis flanšas turi būti 

storesnis nei trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm;  
1.4. Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba 

lygiavertės medžiagos pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis; 
 

1.5. Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas 

iš Candida grybeliui atsparios medžiagos;  
1.6. Protezas turi būti rentgenokontrastinis;  
1.7. Vožtuvas iš stemplinės dalies turi būti apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, 

neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo;  
1.8. Vidinis protezo diametras turi būti ne mažesnis nei 5 mm, išorinis diametras – ne 

didesnis nei 7,5 mm, protezo ilgis turi būti nuo 4 iki 15 mm (ne mažiau kaip 6 skirtingų 

ilgių);  
1.9. Protezas pritaikytas įvedimui dviem būdais: tiek retrogradiniu, tiek anterogradiniu; 

 
1.10. Kartu su protezu pateikiami priedai: praplėtiklis, šepetėliai protezui valyti, 

praplovimo “kriaušė”, kamštelis vožtuvui uždaryti, silikoninis žiedas, skirtas sumažinti 

pratekėjimą aplink vožtuvą. 

2. Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas anterogradiniam įvedimui: 
 

2.1. Protezas turi būti pagamintas iš silikono;  
2.2. Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje „trijų žingsnių" įvedimo 

sistemoje;  
2.3. Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs, stemplinis flanšas storesnis nei 

trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm;  
2.4. Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba 

lygiavertės medžiagos - pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis; 
 

2.5. Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas 

iš Candida grybeliui atsparios medžiagos;  
2.6. Protezas turi būti rentgenokontrastinis;  
2.7. Vožtuvas iš stemplinės dalies turi būti apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, 

neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo;  
2.8. Vidinis protezo diametras turi būti ne mažesnis nei 5 mm, išorinis diametras – ne 

didesnis nei 7,5 mm, protezo ilgis nuo 8 mm iki 12,5 mm (ne mažiau kaip 3 skirtingų 

ilgių);  
2.9. Protezas turi būti įvedamas retrogradiniu būdu.  
2.10. Kartu su protezu vienoje pakuotėje  pateikiami priedai: praplėtiklis su protezo 

pozicionavimo kilpele, punkcinė lenkta adata, ryklės apsauga nuo pradūrimo, 

pravedėjas. 
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3. Oro filtrai tracheo-ezofaginiams kalbamiesiems protezams ir juos laikančių 

plokštelių rinkinys:  
Rinkinį sudaro:  
3.1. Šilumos ir drėgmės apykaitą reguliuojantis (angl.: Heat and Moisture Exchanger) 

arba lygiavertis filtras, kuris gali būti naudojamas ne mažiau kaip 24 val., su centre 

pirštu uždaromu kalbos vožtuvėliu - ne mažiau 30 vnt.;  
3.2. Šilumos ir drėgmės apykaitą reguliuojantis  (angl.: Heat and Moisture Exchanger) 

arba lygiavertis filtras su padidintu oro pralaidumu, naudojamas ne mažiau kaip 24 val., 

su centre pirštu uždaromu kalbos vožtuvėliu - ne mažiau kaip 30 vnt.;  
3.3. Lipni plokštelė, hidrokoloidinė, absorbuojanti drėgmę, naudojama alergiškiems 

ligoniams, naudojimo terminas turi būti ne mažesnis nei 36 val. - ne mažiau kaip 10 

vnt.;  
3.4. Lipni plokštelė, labai lanksti, naudojimo terminas turi būti ne mažesnis nei 48 val. 

- ne mažiau kaip 10 vnt.;  
3.5. Lipni plokštelė, kuri turi būti labai lanksti, naudojimo terminas turi būti ne 

mažesnis nei 24 val. - ne mažiau kaip 10 vnt.;  
3.6. Lipni plokštelė, kuri turi būti išgaubta į šonus (ne apvali), skirta ligoniams su gilia 

ir netaisyklingos formos tracheostoma, naudojimo terminas turi būti ne mažesnis nei 48 

val. - ne mažiau kaip 5 vnt.;  
3.7. Tracheo-ezofaginio kalbamojo protezo gaubtas, skirtas naudoti prausiantis duše - 1 

vnt.  
3.8. Tracheostominis vamzdelis silikoninis su žiedu, vidinis skersmuo nuo 9,5 iki 13,5 

mm, ilgis pasirinktinai 36 ar 55 mm - 1 vnt. (ne mažiau 4 skirtingų skersmenų). 

 

Privalomieji reikalavimai: 

1. Pateikti ne mažiau dviejų ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų 

apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijų. 

2. Pasiūlytų prekių kaina toje pačioje pirkimo dalyje turi būti vienoda, neatsižvelgiant į jų dydį. 

3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai. 
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DIRBTINĖS KRAUJOTAKOS PALAIKYMO SISTEMŲ PIRKIMO 

SPECIFIKACIJA_2017 

 

Pirkimo 

dalies 

Nr. 

Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai 

1 Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema (OKS3) 

  Techniniai reikalavimai 

1.1 Turi būti pilnai integruotas uždaras modulis su oksigenatoriumi, šilumos keitikliu; 

1.2 Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 6 l/min; 

1.3 
Oksigenatorius turi būti membraninis (kapiliarinis) su dideliu membraninio 

paviršiaus plotu (ne mažiau 1,75 m² - 2,5 m²); 

1.4 
Turi būti mažas plazmos pralaidumas (kapiliarų porų diametras ne daugiau 0,003 - 

0,004 mikronų); 

1.5 Slėgio kritimas turi būti mažiau nei 100 mmHg esant 4 l/min. tėkmei; 

1.6 Veninio įtekėjimo anga turi būti  3/8"; 

1.7 Veninės magistralės skersmuo turi būti 3/8"; 

1.8 Modulio užpildymo tūris turi būti mažiau nei 1000 ml; 

1.9 Turi būti ultragarsiniai oro ir skysčių davikliai ≥ 1 vnt.; 

1.10 Turi būti automatinė oro pašalinimo iš veninio kraujo sistema; 

1.11 Arterinio filtro tankis turi būti 20-40 mikronų; 

1.12 Turi būti atšaka koronarinei perfuzijai; 

1.13 Turi būti kraujo mėginių paėmimo lizdas; 

1.14 Turi būti lizdas temperatūros davikliui; 

1.15 
Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos kraujo baltymus ir ląsteles 

atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas); 

1.16 
Centrifuginis siurblys turi būti suderintas darbui su Performer CPB dirbtinės kraujo 

apytakos aparatu arba pateikti kiekvienai ASPĮ pilnai sukomplektuotą aparatą; 

1.17 Modulio magistralės turi būti pagamintos pagal pridedamą brėžinį. 

2 
Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiems 

(OKS4) 

  Techniniai reikalavimai 

2.1 Turi būti centrifuginė pompa suaugusiems; 

2.2 Turi būti speciali sujungimo magistralė 1vnt.; 

2.3 Turi būti membraninis oksigenatorius ilgalaikiam naudojimui (daugiau kaip 7 d.); 

2.4 
Turi būti arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui 

reikalingomis priemonėmis; 

2.5 Turi būti šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius); 

    2.6 
Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos heparinu ar kita lygiaverte 

kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga; 
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2.7 

Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo „Medos“ DeltaStream MDC 

aparatu arba pateikti kiekvienai ASPĮ po 2 pilnai sukomplektuotus aparatus (iš viso 4 

vnt.). 

3 
Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos suaugusiems  (ECMO, 

trumpesniam naudojimui) 

  Techniniai reikalavimai 

3.1 Turi būti centrifuginė pompa suaugusiems; 

3.2 Turi būti speciali sujungimo magistralė 1vnt.; 

3.3 Turi būti membraninis oksigenatorius tinkamas naudoti 3-5 paras; 

3.4 
Turi būti arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui 

reikalingomis priemonėmis; 

3.5 Turi būti šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius); 

3.6 Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos heparinu ar kita lygiaverte; 

3.7 

Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo „Medos“ DeltaStream MDC 

aparatu arba pateikti kiekvienai ASPĮ po 2 pilnai sukomplektuotus aparatus (iš viso 4 

vnt.). 

4  Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiems (OKS6) 

  Techniniai reikalavimai 

4.1 Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 8 l/min.; 

4.2 Siurblio užpildymo tūris turi būti < 35 ml; 

4.3 Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min.; 

4.4 Jungtys su magistralėmis turi būti 3/8"; 

4.5 Maksimalus darbinis slėgis turi būti > 500 mmHg; 

4.6 

Išorinė pastovios kraujo tėkmės sistema turi būti skirta širdies nepakankamumui 

gydyti iki 30 parų. Tinkama naudoti monoventrikuliniam ir biventrikuliniam 

asistavimui. 

 
Privalomi reikalavimai:   

   

1. Tiekėjas, siūlydamas dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemas, privalo pateikti ne mažiau dviejų ISI 

indeksą (nurodyti ISI indekso numerį) turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie 

atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 

2. Antroje pirkimo dalyje visos siūlomos sistemos dalys turi būti pritaikytos naudoti ne trumpesnį laiką 

nei 2.3 punkte nurodytas oksigenatorius. 

3. Trečioje pirkimo dalyje visos siūlomos sistemos dalys turi būti pritaikytos naudoti ne trumpesnį laiką 

nei 3.3 punkte nurodytas oksigenatorius.  

 

 

 





















 

TRACHEO-EZOFAGINIŲ KALBAMŲJŲ PROTEZŲ IR JŲ PRIEDŲ PIRKIMO 

SPECIFIKACIJA_2017 

 

Pirkimo 

dalies 

Nr. 

 

 

Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai 

1. Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas: 
 

1.1. Protezas turi būti pagamintas iš silikono; 
 

1.2. Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje „vieno žingsnio" įvedimo 

sistemoje;  
1.3. Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs, stemplinis flanšas turi būti 

storesnis nei trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm;  
1.4. Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba 

lygiavertės medžiagos pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis; 
 

1.5. Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas 

iš Candida grybeliui atsparios medžiagos;  
1.6. Protezas turi būti rentgenokontrastinis;  
1.7. Vožtuvas iš stemplinės dalies turi būti apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, 

neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo;  
1.8. Vidinis protezo diametras turi būti ne mažesnis nei 5 mm, išorinis diametras – ne 

didesnis nei 7,5 mm, protezo ilgis turi būti nuo 4 iki 15 mm (ne mažiau kaip 6 skirtingų 

ilgių);  
1.9. Protezas pritaikytas įvedimui dviem būdais: tiek retrogradiniu, tiek anterogradiniu; 

 
1.10. Kartu su protezu pateikiami priedai: praplėtiklis, šepetėliai protezui valyti, 

praplovimo “kriaušė”, kamštelis vožtuvui uždaryti, silikoninis žiedas, skirtas sumažinti 

pratekėjimą aplink vožtuvą. 

2. Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas anterogradiniam įvedimui: 
 

2.1. Protezas turi būti pagamintas iš silikono;  
2.2. Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje „trijų žingsnių" įvedimo 

sistemoje;  
2.3. Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs, stemplinis flanšas storesnis nei 

trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm;  
2.4. Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba 

lygiavertės medžiagos - pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis; 
 

2.5. Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas 

iš Candida grybeliui atsparios medžiagos;  
2.6. Protezas turi būti rentgenokontrastinis;  
2.7. Vožtuvas iš stemplinės dalies turi būti apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, 

neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo;  
2.8. Vidinis protezo diametras turi būti ne mažesnis nei 5 mm, išorinis diametras – ne 

didesnis nei 7,5 mm, protezo ilgis nuo 8 mm iki 12,5 mm (ne mažiau kaip 3 skirtingų 

ilgių);  
2.9. Protezas turi būti įvedamas retrogradiniu būdu. 



 
2.10. Kartu su protezu vienoje pakuotėje  pateikiami priedai: praplėtiklis su protezo 

pozicionavimo kilpele, punkcinė lenkta adata, ryklės apsauga nuo pradūrimo, 

pravedėjas. 

3. Oro filtrai tracheo-ezofaginiams kalbamiesiems protezams ir juos laikančių 

plokštelių rinkinys:  
Rinkinį sudaro:  
3.1. Šilumos ir drėgmės apykaitą reguliuojantis (angl.: Heat and Moisture Exchanger) 

arba lygiavertis filtras, kuris gali būti naudojamas ne mažiau kaip 24 val., su centre 

pirštu uždaromu kalbos vožtuvėliu - ne mažiau 30 vnt.;  
3.2. Šilumos ir drėgmės apykaitą reguliuojantis  (angl.: Heat and Moisture Exchanger) 

arba lygiavertis filtras su padidintu oro pralaidumu, naudojamas ne mažiau kaip 24 val., 

su centre pirštu uždaromu kalbos vožtuvėliu - ne mažiau kaip 30 vnt.;  
3.3. Lipni plokštelė, hidrokoloidinė, absorbuojanti drėgmę, naudojama alergiškiems 

ligoniams, naudojimo terminas turi būti ne mažesnis nei 36 val. - ne mažiau kaip 10 

vnt.;  
3.4. Lipni plokštelė, labai lanksti, naudojimo terminas turi būti ne mažesnis nei 48 val. 

- ne mažiau kaip 10 vnt.;  
3.5. Lipni plokštelė, kuri turi būti labai lanksti, naudojimo terminas turi būti ne 

mažesnis nei 24 val. - ne mažiau kaip 10 vnt.;  
3.6. Lipni plokštelė, kuri turi būti išgaubta į šonus (ne apvali), skirta ligoniams su gilia 

ir netaisyklingos formos tracheostoma, naudojimo terminas turi būti ne mažesnis nei 48 

val. - ne mažiau kaip 5 vnt.;  
3.7. Tracheo-ezofaginio kalbamojo protezo gaubtas, skirtas naudoti prausiantis duše - 1 

vnt.  
3.8. Tracheostominis vamzdelis silikoninis su žiedu, vidinis skersmuo nuo 9,5 iki 13,5 

mm, ilgis pasirinktinai 36 ar 55 mm - 1 vnt. (ne mažiau 4 skirtingų skersmenų). 

 

Privalomieji reikalavimai: 

1. Pateikti ne mažiau dviejų ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių 

publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, 

kopijų. 

2. Pasiūlytų prekių kaina toje pačioje pirkimo dalyje turi būti vienoda, neatsižvelgiant į jų 

dydį. 

3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai. 
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