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Pirkimo dalies pavadinimas ir reikalavimai perkamai prekei
Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai su kasetėmis
implantavimui (angl. cartridge)
1. Medžiaga – hidrofilinis ar hidrofobinis akrilatas.
2. Ilgis – 12,5 mm.
3. Optikos diametras – 5,5 - 6,0 mm.
4. Optikos kraštas – stačiakampis.
5. Optikos išgaubtumas – pliusinių (0-34) dioptrijų - abipusiai išgaubtas,
minusinių (-5-0) dioptrijų - menisko formos.
6. Refrakcijos indeksas – 1,44 – 1,55
7. Laužiamoji galia – nuo -5 iki 34 dioptrijų.
8. Atraminių elementų forma - „J” arba „C”.
9. Konstrukcija – hidrofiliniai - monolitiniai;
hidrofobiniai - monolitiniai arba hidrofobiniai susidedantys iš 3 dalių.
Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai su kasetėmis
implantavimui (angl. cartridge)
1. Medžiaga – hidrofilinis ar hidrofobinis akrilatas.
2. Ilgis – 13,0 mm.
3. Optikos diametras – 5,5 - 6,0 mm.
4. Optikos kraštas – stačiakampis.
5. Optikos išgaubtumas – pliusinių (0 - 34) dioptrijų - abipusiai išgaubtas,
minusinių (-5-0) dioptrijų - menisko formos.
6. Refrakcijos indeksas – 1,44 – 1,55
7. Laužiamoji galia – nuo -5 iki 34 dioptrijų.
8. Atraminių elementų forma - „J” arba „C”.
9. Konstrukcija – hidrofiliniai - monolitiniai;
hidrofobiniai - monolitiniai arba hidrofobiniai susidedantys iš 3 dalių.
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Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai
1. Medžiaga – polimetilmetakrilatas ar jo dariniai;
2. Ilgis – 12,5 mm; 13,0 mm ir 13,5 mm;
3
3. Optikos diametras – 5,5 mm ir 6,0 mm;
4. Laužiamoji galia – nuo 10 iki 25 dioptrijų;
5. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo, „kvadrifleks”).
Užpakalinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai
1. Medžiaga – polimetilmetakrilatas ar jo dariniai;
2. Ilgis – 12,5 mm; 13,0 mm ir 13,5 mm;
3. Optikos diametras – 5,5mm, 6,0mm ir 6,5mm;
4
4. Forma – „J” arba „C”;
5. Laužiamoji galia – nuo 10 iki 30 dioptrijų;
6. Konstrukcija - monolitiniai – optika ir atraminiai elementai iš tos pačios
medžiagos. Atraminiai elementai turi būti vienodo storio.
* atsižvelgiant į gautų pasiūlymų kainas perkamas kiekis gali būti mažinamas iki 5
proc.

138-152

54-59

PRIVALOMI REIKALAVIMAI:
1. Intraokuliniai lęšiukai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru.
2. Intraokuliniai lęšiukai turi atitikti Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 ,,Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ reikalavimus.
3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšiukų dydžių, pirkimo dalyje siūlomų lęšiukų 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant
užsakymą.
4. Tiekėjai su konkurso pasiūlymu turi pateikti 20 vnt. dažniausiai naudojamų dydžių (20-22 D, ilgis– 12,5mm, 13 mm, optinės dalies diametras 5,5 – 6,0
mm)
užpakalinės kameros sulankstomų lęšiukų pavyzdžių, kurių VLK nebuvo pirkusi centralizuotai.
5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus).
6. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
7. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigas vienkartinius arba daugkartinio naudojimo injektorius, pagal gydymo įstaigų poreikį.
8. Intraokulinių lęšiukų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo prekių pateikimo į gydymo įstaigą.
9. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną ISI arba Thomson Reuters Web of Knowledge indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui
siūlomų lęšiukų gerus pooperacinius rezultatus.
10. Siūlant prekes 1 ir/ar 2 pirkimo dalyse, tiekėjas turi pateikti informaciją, kad siūlomi lęšiukai implantuoti bent trijose valstybėse, implantuota ne mažiau kaip 500 vnt. lęšiukų,
nurodyti įstaigas, kuriose buvo implantuoti lęšiukai bei pateikti informaciją apie nepageidaujamus įvykius, netinkamus lęšiukus.

