
                         ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1. 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΟΤΡΗΘΡΑ 2- WAY 

1.Καζεηήξεο Foley 2 way, από ζηιηθνλαξηζκέλν από PVC ή latex κε πιαζηηθή 

βαιβίδα κε κεραληζκό αζθαιείαο θαη Luer-lock άθξν ζύξηγγαο. Μεγέζε 12-30 

Ch. 

2.Καζεηήξεο Foley 2 way από PVC ή latex κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

επηθάιπςε ζηξώκαηνο ζηιηθόλεο κε πιαζηηθή βαιβίδα κε κεραληζκό 

αζθαιείαο γηα Luer θαη Luer-lock άθξν ζύξηγγαο. Μεγέζε 12-24 Ch. 

3.Καζεηήξεο Foley 2 way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο ηνπ θαζεηήξα. 

Τδξνζάιακνο 10ml. Μεγέζε 12-24 Ch 

4.Καζεηήξεο Foley 2 way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο ηνπ θαζεηήξα. 

Τδξνζάιακνο 10ml. Άθξν Tiemann. Μεγέζε 12-24 Ch 

5.Καζεηήξεο Foley 2 way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο ηνπ θαζεηήξα. 

Τδξνζάιακνο 20-30ml αλαιόγσο κεγέζνπο. Μεγέζε 12-24 Ch 

6.Καζεηήξεο Foley 2 way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο ηνπ θαζεηήξα. 

Τδξνζάιακνο 20-30ml αλαιόγσο κεγέζνπο. Άθξν Couvelaire. Μεγέζε 18-24 

Ch 

7.Καζεηήξεο Foley 2 way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο ηνπ θαζεηήξα. 

Τδξνζάιακνο 10ml. Άθξν θπιηλδξηθό. Μεγέζε 12-24 Ch (Αλδξηθνί,40cm 

πεξίπνπ- Γπλαηθείνη, 21cm πεξίπνπ). 

8. Καζεηήξεο 2-way, από δηαθαλέο θαη εύθακπην, καιαθήο ζύζηαζεο, από 

βηνζπκβαηό ή ηζηνζπκβαηό πιηθό, κε επξύ απιό θαη ιεπηά ηνηρώκαηα, 

δηαβαζκηζκέλνη. Τδξνζάιακνο 10ml. Άθξν Tiemann. Μεγέζε 14-22 Ch. 

9.Καζεηήξεο 2-way, από δηαθαλέο θαη εύθακπην καιαθήο ζύζηαζεο, από 

βηνζπκβαηό ή ηζηνζπκβαηό πιηθό, κε επξύ απιό θαη ιεπηά ηνηρώκαηα, 

δηαβαζκηζκέλνη. Τδξνζάιακνο 30ml. Άθξν Tiemann. Μεγέζε 14-22 Ch. 

10. Καζεηήξεο 2-way, από δηαθαλέο θαη εύθακπην καιαθήο ζύζηαζεο, από 

βηνζπκβαηό ή ηζηνζπκβαηό πιηθό, κε επξύ απιό θαη ιεπηά ηνηρώκαηα, 

δηαβαζκηζκέλα. Τδξνζάιακνο 30-75. Άθξν Couvelaire. 



11. Καζεηήξεο 2-way, από δηαθαλέο θαη εύθακπην καιαθήο ζύζηαζεο, από 

βηνζπκβαηηθό ή ηζηνζπκβαηό πιηθό, κε επξύ απιό θαη ιεπηά ηνηρώκαηα, 

δηαβαζκηζκέλνη. Άθξν Dufour. Τδξνζάιακνο 30-75ml. Μεγέζε 18-24 Ch 

12. Καζεηήξεο Tiemann 2 way, (γηα ζηελώζεηο νπξήζξαο), δηαθαλείο κε ιεπηά 

ηνηρώκαηα, επξύ εζσηεξηθό απιό, απνζηεηξσκέλνη, κε κηα νπή, κήθνπο 40cm 

πεξίπνπ. Τδξνζάιακνο 3-15ml. Μεγέζε 6-12 Ch. 

13. Καζεηήξεο Tiemann 2 way, απηνζπγθξαηνύκελνη, κε ζθιεξό αιιά 

ειαζηηθό πιηθό θαη επηθάιπςε  κε ζηιηθνλαξηζκέλν latex, κήθνπο 40cm 

πεξίπνπ. Πιαζηηθή βαιβίδα κε κεραληζκό αζθαιείαο γηα Luer θαη Luer-lock 

άθξν ζύξηγγνο. Τδξνζάιακνο 3-50ml. Μεγέζε 10-26 Ch. 

                                  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2. 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΟΤΡΗΘΡΑ 3-WAY 

1.Καζεηήξεο Foley 3-way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη κε δύν κεγάιεο νπέο. Άθξν θπιηλδξηθό θαη κπαιθόλη 80-

100ml. Μεγέζε 16-24 Ch. 

2.Καζεηήξεο Foley 3-way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη κε δύν κεγάιεο νπέο. Άθξν Couvelaire θαη κπαιόλη 80-100 

ml. Μεγέζε 16-24 Ch. 

3.Καζεηήξεο Foley 3-way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη κε δύν κεγάιεο νπέο. Άθξν Couvelaire θαη κπαιόλη 20-30ml. 

Μεγέζε 18-24 Ch. 

4.Καζεηήξεο Foley 3-way από 100% ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξό 

θπζηηθό άθξν θαη κε δύν κεγάιεο νπέο. Άθξν Dufour θαη κπαιόλη 20-30 ml. 

Μεγέζε 18-24 Ch. 

5.Καζεηήξεο 3-way, από δηαθαλέο θαη εύθακπην, καιαθήο ζύζηαζεο, από 

βηνζπκβαηό ή ηζηνζπκβαηό πιηθό. Γηαβαζκηζκέλνη. Τδξνζάιακνο 75ml. Άθξν 

Couvelaire. Μεγέζε 18-24 Ch. 

6.Καζεηήξεο 3-way, από δηαθαλέο θαη εύθακπην,καιαθήο ζύζηαζεο, από 

βηνζπκβαηό ή ηζηνζπκβαηό πιηθό. Γηαβαζκηζκέλνη. Τδξνζάιακνο 75 ml. Άθξν 

Dufour. Μεγέζε 18-24 Ch. 

7.Καζεηήξεο 3-way, Dufour, από ζθιεξό – εύθακπην πιηθό, απνζηεηξσκέλνη 

κηαο ρξήζεο, ζε αηνκηθή δηπιή ζπζθεπαζία, κήθνπο 40cm. Τδξνζάιακνο 50 

ml. Μεγέζε 18-26 Ch. 

8. Καζεηήξεο Foley 3-way, από ζηιηθνλαξηζκέλν latex ή PVC, κε θπιηλδξηθό 

άθξν κε δύν κεγάιεο νπέο ζην θπζηηθό άθξν, απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο, 

ζε αηνκηθή δηπιή ζπζθεπαζία. Τδξνζάιακνο 30-50ml. Μεγέζε από 18-26 Ch. 



9.Καζεηήξεο λενθύζηεο (neobladder) 3-way από 100% ζηιηθόλε, κε αλνηρηό 

άθξν. Τδξνζάιακνο κε αλζεθηηθά ηνηρώκαηα ρσξεηηθόηεηαο 20-30. Μήθνο 

41cm. Μεγέζε 20 θαη 22 Ch. 
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2.ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΔΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΔΣΗΡΙΑΜΟΤ ΣΗ ΚΤΣΔΩ 

1.Σύπνπ Nelaton απνζηεηξσκέλνη ζηιηθνλαξηζκέλνη κε αζεπηηθό, ζπκπαγέο 

αηξαπκαηηθό θπζηηθό άθξν, κε επξείεο νπέο θαη ζε κεγέζε από 8-24 Ch. 

2.Σύπνπ Tieman απνζηεηξσκέλνη ζηιηθνλαξηζκιελνη κε αζεπηηθό, ζπκπαγέο, 

αηξαπκαηηθό θπζηηθό άθξν κε επξείεο νπέο θαη ζε κεγέζε από 12-24 Ch. 

3.Σύπνπ Couvelaire απνζηεηξσκέλνη ζηιηθνλαξηζκέλνη, κε επξείεο νπέο θαη ζε 

κεγέζε από 16-24 Ch. 

4.Σύπνπ Nelaton απηνιηπαηλόκελνη θαηάιιεινη γηα ελδνθπζηηθέο εγρύζεηο κε 

θπιησδξηθό άθξν, απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο .κε επξείεο αηξαπκάηηζηεο 

νπέο, κε εηδηθή πδξόθηιε επηθάιπςε ζε ζπζθεπαζία κε ηζόηνλν δηάιπκα θαη κε 

εηδηθό πξνζηαηεπηηθό γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε. Μήθνπο 40 cm θαη κεγέζε 

από 8-20 Ch. 
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5.ΔΣ ΤΠΔΡΗΒΙΚΗ ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΗ 

Καζεηήξεο ππεξεβηθήο παξαθέληεζεο, από 100%ζηιηθόλε, κε εληζρπκέλν 

αθηηλνζθηεξό αλνηθηό άθξν,κε δύν πιεπξηθέο νπέο, κε κπαιόλη 3-15 ml, ζε 

κεγέζε από 8-16 Ch, κήθνπο πεξίπνπ 40 cm. Να ζπλνδεύνληαη από βειόλα 

από αλνμείδσην αηζάιη δηαηξνύκελε θαηά κήθνο, λπζηέξη βαζκνλνκεκέλν 

νπξνζπιιέθηε 2lt θιεηζηνύ ηύπνπ θαη απηνθόιιεηε ηαηλία ζηεξέσζεο. 

                                           ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 5 

7.ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ PIG-TALL 

1.Καζεηήξεο ηύπνπ pig-tail απινί καιαθήο ζύζηαζεο, καθξάο παξακνλήο κε 

ιεπηά ηνηρώκαηα, δηαβαζκηζκέλνη, θπζηηθό άθξν εληζρπκέλν, ππειηθό άθξν 

θσληθό. Να ζπλνδεύεηαη από πξνσζεηή εηζαγσγήο θαη από εύθακπην νδεγό 

ζύξκα. Να δηαηίζεληαη ζε κήθνο από 22-30 εθ. θαη κεγέζε από 4,8 Ch. 

2.Καζεηήξεο ηύπνπ pig-tail από πδξόθηιε ιεπθή πνιπνπξεζάλε καιαθήο 

ζύζηαζεο, καθξάο παξακνλήο κε ιεπηά ηνηρώκαηα, δηαβαζκηζκέλνη, θπζηηθό 

άθξν εληζρπκέλν, ππειηθό άθξν θσληθό. Να ζπλνδεύνληαη από πξνσζεηή 

εηζαγσγήο θαη από εύθακπην νδεγό ζύξκα. Να δηαηίζεληαη ζηνπο ηύπνπο :   

                                                                                                                                   



          1. Κιεηζηνύ άθξνπ. Μήθνο 22-30cm. Μεγέζε 4.8-9 Ch.  

           2. Αλνηθηνύ άθξνπ. Μήθνο 22-28cm.Μεγέζε 4.8-9 Ch. 

           3. ε ζεη κε θαζεηήξα αλνηθηνύ άθξνπ( κήθνο νδεγνύ ζύξκαηνο 150 

cm) θαη πδξόθηιν νπξεηεξηθό θαζεηήξα αλνηθηνύ άθξνπ 5 Ch. Μήθνο 22-28 

cm. Μεγέζε 4.8-8 Ch. 

3. Καζεηήξεο ηύπνπ κνλνύ άθξνπ pig-tail από ιεπθή πνιπνπξεζάλε καιαθήο 

ζύζηαζεο, καθξάο παξακνλήο (6 κήλεο) κε ιεπηά ηνηρώκαηα, κε νπέο κόλν 

ζην ππειηθό άθξν, δηαβαζκηζκέλνη, ππειηθό άθξν θσληθό. Να ζπλνδεύνληαη 

από εύθακπην νδεγό ζύξκα, Να δηαηίζεληαη ζηνπο ηύπνπο: 

            1. Με θιεηζηό άθξν. Μήθνο 90cm. Μεγέζε 4.8-9 Ch. 

            2. Με αλνηθηό άθξν. Μήθνο 90cm. Μεγέζε 4.8-9 Ch. 
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8. ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ 

1. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο από PVC πδξόθηινη επηθάιπςε, απνζηεηξσκέλνη 

κηαο ρξήζεο, κήθνπο 70cm, αθηηλνζθηεξνί, κε ζήκαλζε ηνπνζέηεζεο γηα δεμηό 

ή αξηζηεξό νπξεηήξα, εθαηνζηηαία δηαβάζκηζε θαη 5 cm, εζσηεξηθό ζύξκα θαη 

ρσξηζηό luer-lock ππνδνρέα. 

Να δηαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ ηύπνπο θαη ζε όια ηα κεγέζε: 

              1.Με θπιηλδξηθό άθξν κε κία ή δύν πιεπξηθέο νπέο 

              2. Με θπιηλδξηθό άθξν κε θεληξηθό άλνηγκα θαη κία νπή  

              3. Με θπξηό άθξν ηύπνπ ειαίαο κε κηα πιεπξηθή νπή  

              4. Με θπξηό άθξν κε θεληξηθό άλνηγκα θαη κηα πιεπξηθή νπή. 

2. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο ηύπνπ Chevassu, εηδηθνί γηα αληνύζα ππεινγξαθία, 

από PVC ή latex, απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο, κήθνπο 70cm, αθηηλνζθηεξνί, 

ρσξίο πιεπξηθή νπή, κε ζήκαλζε ηνπνζέηεζεο γηα δεμηό ή αξηζηεξό 

νπξεηήξα, εθαηνζηηαία δηαβάζκηζε, εζσηεξηθό ζύξκα θαη ρσξηζηό luer-lock 

ππνδνρέα, ζε όια ηα κεγέζε από 4-12 Ch. 

3. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο απόθξαμεο νπξεηήξα 2 way από PVC ή latex, 

απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο, κήθνπο 80cm, αθηηλνζθηεξνί, κε κπαιόλη 

απόθξαμεο θαη αλνηθηό άθξν, κε απνζπώκελε βαιβίδα, εθαηνζηηαία 

δηαβάζκηζε, εζσηεξηθό ζύξκα θαη ρσξηζηό luer-lock ππνδνρέα. 
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9. ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ 

1. Οδεγά ζύξκαηα ζθιεξά (stiff) θαηάιιεια ζαλ νδεγνί εξγαιείσλ, 

θαζεηήξσλ νπξεηήξα ή θαζεηήξσλ λεθξνζηνκίαο, θαηαζθεπαζκέλα από 

αλνμείδσην ζπεηξνεηδήο αηζάιη κε επηθάιπςε Teflon. Tν άθξν ηνπο λα είλαη 

εύθακπην ζε κήθνο 100mm θαη κάιηζηα ζηαδηαθά κεηνύκελεο ζθιεξόηεηαο  

Να δηαηίζεηαη ζηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο: 

1. Άθξν επζύ θαη κήθνο 80 cm-120cm. Γηαζηάζεηο 0.028”, 0.035” θαη 

0.038” 

2. Άθξν θακπύιν J θαη κήθνο 80-120cm cm. Γηαζηάζεηο 0.028”, 0.035” 

θαη “0.035” 

 

2. Οδεγά ζύξκαηα κε εζσηεξηθό ππξήλα θαη κε ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο 

επθακςίαο ηνπ άθξνπ. Καηαζθεπαζκέλα από ζπεηξνεηδέο αλνμείδσην αηζάιη 

κε επηθάιπςε Teflon. Μήθνπο 150 cm θαη ζε δηακέηξνπο 0.028” θαη 0.035” 

 

3.Τδξόθηια νδεγά ζύξκαηα από Nitinol. Μήθνπο 150 cm θαη δηακέηξνπ 0,035” 

Με επζύ άθξν εύθακπην ζε κήθνο 50 mm θαη κε εηδηθό ξύγρνο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο πδξόθηιεο επηθάιπςεο. 
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10. ΟΤΡΗΣΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΔΞΑΓΩΓΗ ΛΙΘΩΝ 

1.Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο (basket) γηα έιμε νπξεηεξηθώλ ιίζσλ, γηα ρξήζε 

κέζσ νπξεηεξνλεθξνζθνπίνπ κήθνπο 115 cm, κε αηξαπκαηηθό θπιηλδξηθό 

άθξν, κε θαιαζάθη κήθνπο 20cm από αλνμείδσην αηζάιη απνηεινύκελν από 4 

ειηθνεηδή ζύξκαηα, δηακέηξνπ 2,5 Ch, αθηηλνζθηεξνί, δηαβαζκηζκέλνη. 

2. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο (basket) γηα έιμε νπξεηεξηθώλ ιίζσλ, γηα ρξήζε 

κέζσ νπξεηεξνλεθξνζθνπίνπ κήθνπο 115cm, κε αηξαπκαηηθό θπιηλδξηθό 

άθξν, κε θαιαζάθη κήθνπο 40mm από αλνμείδσην αηζάιη απνηεινύκελν από 

4 ειηθνεηδή ζύξκαηα, δηακέηξνπ 3Ch, αθηηλνζθηεξνί, δηαβαζκηζκέλνη. 

3. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο (basket) γηα έιμε νπξεηεξηθώλ ιίζσλ, γηα ρξήζε 

κέζσ νπξεηεξνλεθξνζθνπίνπ κήθνπο 115cm, κε αηξαπκαηηθό θπιηλδξηθό 

άθξν, κε θαιαζάθη κήθνπο 40 mm από αλνμείδσην αηζάιη απνηεινύκελν από 

5 ειηθνεηδή ζύξκαηα, δηακέηξνπ 3 Ch, αθηηλνζθηεξνί, δηαβαζκηζκέλνη. 

4. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο (basket) γηα έιμε νπξεηεξηθώλ ιίζσλ, γηα ρξήζε 

κέζσ νπξεηεξνλεθξνζθνπίνπ κήθνπο 115 cm, κε αηξαπκαηηθό θπιηλδξηθό 



άθξν, κε θαιαζάθη κήθνπο 40 mm από αλνμείδσην αηζάιη απνηεινύκελν από 

6 ειηθνεηδή ζύξκαηα, δηακέηξνπ 3  Ch, αθηηλνζθηεξνί, δηαβαζκηζκέλνη. 

5. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο (basket) γηα έιμε νπξεηεξηθώλ ιίζσλ, κήθνπο 

65cm, κε αηξαπκάηηζην άθξν filiform, κε θαιαζάθη κήθνπο 40 mm από 

αλνμείδσην αηζάιη απνηεινύκελν από 4,5 ή 6 ειηθνεηδή ζύξκαηα, δηακέηξνπ 

4Ch, δηαβαζκηζκέλνη. 
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6. ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΟΤΡΗΣΗΡΟΣΟΜΙΑ 

Καζεηήξεο νπξεηεξνζηνκίαο θαηαζθεπαζκέλνη από πιηθό καθξάο παξακνλήο 

κε δίζθν πνπ ζθξαγίδεη ηελ ζηνκία θαη πηεξύγηα γηα ηελ απηνζπγθξάηεζε ηνπ 

θαζεηήξα ζηνλ νπξεηήξα. 

Να δηαηίζεηαη ζηνπο εμήο ηύπνπο: 

 1. Καζεηήξαο ζηιηθόλεο κήθνπο 80 cm, δηακέηξνπ 3.5-4.2 mm κε 14-18 

νπέο, κε εθαηνζηηαία δηαβάζκηζε θαη κε ππνδνρή γηα νπξνζπιιέθηε. 

 2. Καζεηήξαο πνιπνπξεζάλεο κήθνπο 25 ή 30 cm, δηακέηξνπ 3.5-4.2  

mm, κε 13-17 νπέο ειεύζεξνπ άθξνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή εηδηθνύ 

απηνθόιιεηνπ ζπιιέθηε. 
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11. ΝΔΦΡΟΣΟΜΙΔ 

1. εη δηαδξεκηθήο λεθξνζηνκίαο (ηερληθή ηνπνζέηεζεο 3 

ζηαδίσλ)απνηεινύκελν από : 

Καζεηήξαο κε Pig-tall άθξν, από πνιπνπξεζάλε, αθηηλνζθηεξόο, κεγέζνπο 6, 8 

θαη 10 Ch, κήθνπο πεξίπνπ 30 cm, κε θεληξηθό άλνηγκα θαη νπέο ζην pig-tail 

άθξν, κε ζεθάξη επζπγξάκκηζεο θαη ζπλδεηηθό luer-lock. 

Γηπιή βειόλα παξαθέληεζεο κε ερνγελέο άθξν Ο.D 17.5G/1,3 mm, I.D.0.038” 

κήθνπο 200mm (O.D. 19.5G/0,95 mm, I.D.0.028”, κήθνπο 120 mm γηα ην 

κέγεζνο θαζεηήξα 6 Ch.) 

Απνζρηδόκελν δηαζηνιέα δύν ηκεκάησλ από πνιπνπξεζάλε. 

Οδεγό ζύξκα κε θεθακκέλν άθξν ζε δηαλνκέα κε ζεθάξη επζπγξάκκηζεο, 

O.D. 0,038” (0,028” γηα ην κέγεζνο θαζεηήξα 6 Ch) θαη κήθνπο 800 mm. 

Κάλνπια αζθαιείαο δύν δξόκσλ. Πξνζαξκνγέαο Οπξνζπιιέθηε. 



2. εη Γηαδεξκηθήο Νεθξνζηνκίαο (ηερληθή 2 ζηαδίσλ), απνζηεηξσκέλν, κηαο 

ρξήζεο , απνηεινύκελν από: 

 Γηπιή βειόλα παξαθέληεζεο κε ερνγελέο άθξν O.D 17.5G/1,3 mm, 

I.D.0.O38” κήθνπο 200mm (O.D. 19.5G/0,95 mm, I.D.0.028”, κήθνπο 

120mm γηα ην κέγεζνο θαζεηήξα 6 Ch.) 

 Οδεγό ζύξκα κε θεθακκέλν άθξν ζε δηαλνκέα κε ζεθάξη 

επζπγξάκκηζεο, Ο.D 0,038”(0.028” γηα ην κέγεζνο θαζεηήξα 6 Ch) θαη 

κήθνπο 800 mm 

 Κνίινο κεηαιιηθόο ζηπιεόο γηα ηελ ππνβνήζεζε εηζαγσγήο ηνπ 

θαζεηήξα. 

 Καζεηήξαο Νεθξνζηνκίαο, κε άθξν Pigtail, κε Τδξνθίιε Δπηθάιπςε, 

από αθηηλνζθηεξή Πνιπνπξεζάλε, Ch. 6 ,8 θαη 10, κήθνπο 30 cm, κε 

θεληξηθή νπή θαη 6 ηνπιάρηζηνλ νπέο ζην pigtail άθξν, κε εηδηθή 

δηακόξθσζε επί ηνπ θαζεηήξα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ξάκκαηνο, 

ζπλδεηηθό Luer lock. 

 Κάλνπια αζθαιείαο δύν δξόκσλ. Πξνζαξκνγέαο Οπξνζπιιέθηε 

3.εη Γηαδεξκηθήο Νεθξνζηνκίαο 3 ζηαδίσλ, απνζηεηξσκέλν, κίαο ρξήζεο, 

απνηεινύκελν από: 

 Γηπιή βειόλα παξαθέληεζεο κε ερνγελέο άθξν O.D. 17.5G/1.3 mm, 

I.D.0.038”, κήθνπο 200cm 

 Δληζρπκέλν νδεγό ζύξκα κε θεθακκέλν άθξν αζθαιείαο, Ο.D.0.038” 

θαη κήθνπο 100cm 

 Γηαζηνιέα 9 Ch, αθηηλνζθηεξό, κε εθαηνζηηαία δηαβάζκηζε, κήθνπο 54 

cm,I.D.0.038”, κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε κήθνο 300 mm/ 

 Γηαζηνιέα 14 Ch κήθνπο 32 cm, αθηηλνζθηεξό, κε εθαηνζηηαία 

δηαβάζκηζε, κε θεληξηθή νπή γηα εθαξκνγή  πάλσ από ηνλ δηαζηνιέα 9 

Ch, κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε κήθνο 25cm. 

 σιήλα –ζεθάξη Νεθξνζθνπίνπ I.D.14 Ch κήθνπο 160 mm, 

αθηηλνζθηεξό κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε κήθνο 5cm. 

Καζεηήξα Νεθξνζηνκίαο από 100% ζηιηθόλε, κε πδξνζάιακν, θεληξηθή νπή, 

αθηηλνζθηεξό άθξν θαη εζσηεξηθό αθαηξνύκελν ζηπιεό, κεγέζνπο 12 Ch, 

κήθνπο 41 cm, I.D.0.038”, κε πδξόθηιε επηθάιπςε ζε κήθνο 5 cm. 

4.Καζεηήξεο λεθξνζηνκίαο ζε ζεη απνηεινύκελν από: 

A)Καζεηήξα λεθξνζηνκίαο κε πδξόθηιε επηθάιπςε από 100% δηαθαλή 

ζηιηθόλε, 2-way κε κπαιόλη 3-5ml, κε θπιηλδξηθό άθξν εμαηξέηηθα 

αθηηλνζθηεξό, κε θεληξηθό απιό θαη νπέο παξνρέηεπζεο εκπξόο θαη πίζσ από 

ην κπαιόλη, δηαβαζκηζκέλνη, κήθνπο 24 ή 41 cm. Μεγέζε 12-24 Ch. 

Β)Κνίιν νδεγό από αλνμείδσην ράιπβα 



5.Καζεηήξαο Νεθξνζηνκίαο κε απνζπώκελε βαιβίδα. 12-24 Ch. 

6.Γηπιή βειόλα Νεθξνζηνκίαο κε ερνγελέο άθξν O.D 17.5G/1.3mm, 

I.D.0.038”, κήθνπο 200mm. 

7. Γηαζηνιείο Νεθξνζηνκίαο, δηαβαζκηζκέλνη, αθηηλνζθηεξνί, κε αλνηθηό 

θσληθό άθξν θαηάιιεινη λα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ από θεξαία 9 Cm. Μεγέζε 

από 9-29 Ch κνλά λνύκεξα. 

8. Θεθάξηα Νεθξνζθνπίνπ κε ινμνηνκεκέλν άθξν. Από 20-36 Ch δπγά 

λνύκεξα. 

                                            ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 11 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΔΩ ΚΑΙ ΔΞΩ ΦΑΓΓΙΣΙΓΙΚΗ ΤΠΟΚΛΙΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΜΗΡΙΑΙΑ ΦΛΔΒΑ 

Σν ζεη πεξηέρεη : 

1)Καζεηήξα 

2)πξκάηηλν νδεγό  

3)Γηαζηνιέα 

4)Βειόλα παξαθέληεζεο 

5)Καζεηήξα παξαθέληεζεο  

6)Γηαθόπηεο ξνήο αίκαηνο γηα θάζε απιό 

 

 

                    ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

 Σν πιηθό λα είλαη PVC θαη κπνξεί λα παξακείλεη ζηνλ αζζελή γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, εηδηθά ζε αζζελείο κνλάδσλ, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί επηπινθέο. 

 Ο ζπξκάηηλνο νδεγόο λα είλαη καιαθόο θαη ζηα δύν άθξα, ην έλα 

ζε ζρήκα J θαη ην άιιν ζε επζύ. 

 Κάζε απιόο ηνπ θαζεηήξα λα έρεη δηαθόπηε ξνήο αίκαηνο ώζηε 

λα κελ επηηξέπεηαη ε δηαθπγή αίκαηνο, ε νπνία ζα είρε σο 

θίλδπλν ηε κόιπλζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, 

παξάιιεια όκσο λα πξνζηαηεύεη ηνπο αζζελείο κε ππνγθαηκία 

από αεξνεκβνιή. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα βάζε ησλ ISO –standards, θαη λα 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ (CE-Mark). 
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                  ΚΑΘΔΣΗΡΔ LEVIN ΜΔ ΔΛΑΙΑ ΣΤΠΟΤ RYLE 

Καζεηήξεο LEVIN κε κεηαιιηθή ειαία ηύπνπ RYLE από PVC, αθηηλνζθηεξνί, 

βαζκνλνκεκέλνη ζηα 45,55 ,65θαη 75cm, Μ.Υ. απνζηεηξσκέλνη ζε όια ηα 

κεγέζε. 
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                            ΚΑΘΔΣΗΡΔ LEVIN ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 

Καζεηήξεο LEVIN δηπινύ απινύ P.V.C , αθηηλνζθηεξνί, ή κε αθηηλνζθηεξνί, 

αηξαπκαηηθνί, θιεηζηνύ άθξνπ κε 10πιαηλέο νπέο, βαζκνλνκεκέλνη, ζηα 

44,45,46 θαη 75cm ,θαη 120cm, κε ζπλδεηηθό γηα ην θιείζηκν ησλ δύν απιώλ 

ζε όια ηα κεγέζε Μ.Υ απνζηεηξσκέλνη. 
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                            ΚΑΘΔΣΗΡΔ LEVIN 

 

Καζεηήξεο LEVIN από ην PVC, αθηηλνζθηεξνί, ή κε αθηηλνζθηεξνί, 

βαζκνλνκεκέλνη αλά εθαηνζηό από 5 έσο 75 cm, αηξαπκαηηθνί θιεηζηνύ 

άθξνπ κε 4 πιάγηεο νπέο, κήθνπο  125 cm ζε κεγέζε από 6-21 M.X., 

απνζηεηξσκέλνη. 
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                                           ΦΛΔΦΟΚΑΘΔΣΗΡΔ 

 

ΜΔΓΔΘΗ: 14, 16, 18, 20, 22G, 25G 

 

ΤΛΙΚΟ: Να είλαη ηζηνζπκβαηό PTFE θαη λα κελ δηαζηέιιεηαη κε ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. 

 



ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ: Θα είλαη παξαγσγήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο 

παξαδόζεσο κε ππνιεηπόκελν ρξόλν απνζηείξσζεο 4 ½  έηε από ηεο 

παξαιαβήο. 

 

ΤΚΔΤΑΙΑ: Να απνηειείηαη από επηθπξσκέλν ραξηί πνπ δε ζθίδεηαη θαη 

πιαζηηθή κεκβξάλε γηα λα δηαηεξνύληαη ζην αθέξαην νη ζπλζήθεο 

απνζηείξσζεο. 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη βάζε ησλ ISO-standards θαη λα θέξνπλ 

πηζηνπνίεζε πξνδηαγξαθώλ (CE-Mark). 

 

- Nα δηαζέηεη βαιβίδα κε παιηλδξόκεζεο. 

 

- Ο θαζεηήξαο λα έρεη ιεπηό ηνίρσκα, δηαηεξώληαο ηε κεγαιύηεξε    σθέιηκε 

εζσηεξηθή δηάκεηξν γηα λα κελ απμνκεηώλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη 

κεραληθόο εξεζηζκόο ε ζξνκβνθιεβίηηδα. 

- Ο νδεγόο-ζηπιένο λα έρεη πνιύ θαιή εθαξκνγή κε ην θαζεηήξα ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ, θαζώο  επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε 

θιεβνθέληεζε, 

 

 

-Να εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζνπ νπηηθνύ ειέγρνπ ηεο παιηλδξόκεζεο 

ηνπ αίκαηνο, επηβεβαηώλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε. 

 

-Ο θαζεηήξαο λα κπνξεί λα παξακείλεη ζηνλ αζζελή ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή (κείσζε θόζηνπο) 

. 

-Σν θαπάθη (πώκα) ηεο βαιβίδαο απαηηείηαη λα έρεη εγθνπή Luer Lock γηα ηελ 

αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, 

 

- Πηεξύγηα ζηήξημεο, 
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                 ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΡΗΗ ΦΛΔΒΙΚΉ ΠΙΔΗ 

 

α) Πιαζηηθό ε ράξηηλν καλόκεηξν 

 

β) ΤΚΔΤΑΙΑ 

 

1) Φιεβηθόο θαζεηήξαο κήθνπο πεξίπνπ 25 cm, κε πηεξύγηα ζηήξημεο. 

2) Λεπηό trocart γηα βιεθνθέληεζε. 

3) ύξηγγα κηαο ρξήζεσο. 

4) πξκάηηλνο νδεγόο. 

5) Γηαζηνιέαο. 
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                            Καθετήρες αναρρόυησης 

 

-Να αλαγξάθεηε ην πιηθό θαηαζθεπήο. 

- Μήθνο: 45cm ή 60cm πεξίπνπ γηα ρξήζε κέζσ ηξαρεηνζηνκίαο ή 

ζηνκαηνηξαρεηαθνύ ζσιήλα. 

- Άθξν: ηξαπκαηηθό-αλνηρηό κε ή ρσξίο πιάγηεο νπέο 

-Να αλαθέξεηαη ε ύπαξμε εηδηθήο γσλίσζεο γηα επέιεθηε εηζαγσγή δεμηά ή 

αξηζηεξά. 

-Να θέξεη βαιβίδα ειεγρόκελεο αλαξξόθεζεο. 

-Μεγέζε από 6-20 Fr (14-16 Fr γηα ελήιηθεο) 

-Να αλαθέξεηαη εάλ πξνζθέξεηαη κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα. 



-Να πξνζθέξεηαη απνζηεηξσκέλνο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 

-Να θέξεη ζήκαλζε CE. 

          

                 Kαζεηήξεο αλαξξόθεζεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 

 

- πζηήκαηα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο αλαξξόθεζεο  ζπλδεόκελν κε ζύζηεκα 

πιύζεο ηνπ θαζεηήξα κε θηαιίδηα. 

-Να δηαζέηεη ζε πιήξε ζεηξά κεγεζώλ από 6-20 Fr θπξίσο όκσο από 10-16 

γηα ελήιηθεο. 

-Να δηαθξίλεηαη γηα  ρξήζε ζε ελδνηξαρεηαθνύο ζσιήλεο (κήθνο 55 cm 

πεξίπνπ ) θαη γηα ζσιήλεο  ηξαρεηνζηνκίαο (κήθνο 30 cm πεξίπνπ). 

-Να κελ ρξεηάδεηαη απνζύλδεζε από ηνλ αλαπλεπζηήξα θαηά ηελ δηαδηθαζία 

αλαξξόθεζεο. 

- Να ζηεξεώλεηαη ζηεξεά ζην ζύζηεκα ζσιελώζεσλ ρσξίο λα ζπάλε-

ξαγίδνπλ ηα ζπλδεηηθά. 

-Να είλαη εύθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ. 

-Να θέξεη δηαβαζκίζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ βάζνπο αλαξξόθεζεο. 

-Να πεξηγξάθεηαη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα. 

-Σν δε άθξν ηνπ λα είλαη αηξαπκαηηθό θαη λα πεξηγξάθεηαη εάλ θέξεη πιάγηεο 

νπέο. 

-Να είλαη απνζηεηξσκέλν θαη αλα ηεκάρην θιεηζηό.. 

-Να θέξεη βαιβίδα αλαξξόθεζε θαΙ ζύζηεκα έθρπζεο –πιύζεο. 

-ήκαλζε CE 

-Nα ζπλνδεύεηαη από θηαιίδηα πιύζεο ελζσκαησκέλα αλά θαζεηήξα ή ζε 

ζπλνιηθόηεξε ζπζθεπαζία. 
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                               ΚΑΘΔΣΗΡΑ DOPPLER 

Γηνηζνθαγηθόο θαζεηήξαο γηα ηελ ζπλερή κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο 

αλαίκαθηα κέζσ κεραλήκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο ζπλερή θύκαηα ππεξήρσλ 

DOPPLER 4 MHZ. 
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                                ετ εισαγωγής Swan Ganz 

 

To ζεη λα πεξηέρεη; 

-Δηζαγσγέα από πνιπνπξεζάλε  ελζσκαησκέλε, ξπζκηδόκελε, αηκνζηαηηθή, 

βαιβίδα πιάγηαο πξνέθηαζεο θαη δηαθόπηε ξνήο (three-way) 

-Γηαζηνιέα γηα επθνιόηεξε εηζαγσγή. 

Βειόλα εηζαγσγήο 18G x 70mm. 

-πξκάηηλν νδεγό κήθνπο 45cm, κε δηαβάζκηζε αλά 10 cm. O  νδεγόο είλαη 

καιαθόο θαη ζηα 2 άθξα, ην έλα ζε ζρήκα j θαη ην άιιν επζύ. Γπλαηόηεηα 

ρεηξηζκνύ κε ην έλα ρέξη θαη εηδηθό <<stop>> γηα θαιύηεξν έιεγρν ηεο 

πξνώζεζεο. 

Όιεο νη παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε, από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα, ηηο 

παξαδνρέο ηεο ηαηξηθήο – λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, ηελ θιηληθή εκπεηξία από 

ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ παξαπάλσ πιηθώλ, ηελ πξνζεθηηθή κειέηε θαη 

δηαζηαύξσζε ησλ ήδε πξνζθεξόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ 

εηαηξηώλ πνπ ζπκκεηείραλ θαζώο θαη από ηελ εκπεηξία ησλ κειώλ από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγελέζηεξνπο δηαγσληζκνύο. 

 

 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1. ΒΑΙΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 

2.ΚΟΤΙΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ 

 

3. ΠΔΡΓΙΚΑΡΗ ΑΡΙΔΣΣΑ 

 

 

 


