
               
    

 
 

 
         

     ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ              2
η
 Γιαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών 

ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ                                                      Aρ.πρωη.9376/4-8-2016 

                                                      ΠΠΤΤ 2014 Π/Τ 74.999,80 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2016 

 

Γηαγλσζηηθνί θαζεηήξεο  (L+ R) Judkins, Amplatz, Bypass, 
IMA, Multipurpose, 

480 

Γηαγλσζηηθνί θαζεηήξεο  Pigtail 30 

Μνξθνκεηαηξνπείο πηέζεσλ (TRADUCERS) κηάο ρξήζεσο πνπ 

θέξεη : α) ελζσκαησκέλν ην κηθξνθύθισκα κεηαηξνπήο ηεο 

πίεζεο, β) ζπζθεπή νξνύ κεγαινζηαγόλσ, γ) πξνεθηάζεηο 

ζύλδεζεο πξνο ηνλ αζζελή πηέζεσλ 720 psi θαη κήθνπο πεξί ηα 

150 cm, δ) δύν ηξόπνπο έθπιπζεο / flash (πίεζε θαη 
εθειθπζκό), ε) θίιηξν αεξαγσγό ζην ηέινο ηεο ζπζθεπήο θαη δ) 

λα δηαηίζεληαη δσξεάλ ηα ζπλδεηηθά θαιώδηα θαη νη βάζεηο 

ζηήξημεο γηα λα είλαη ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ 
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θηαγξαθηθά 150 ml 400 

DVD Verbatin 500 

Απηνθόιιεηα DVD 500 

SET ιμαηιζμού αγγειογραθίας αποζηειρωμένο μηριαίας 

προζπέλαζης αποηελούμενο από:      

1. Κάιπκκα ηξαπεδηνύ 150x180 cm αδηάβξνρν, εληζρπκέλν, 

απνξξνθεηηθό. 
2 εληόλη αγγεηνγξαθίαο 2,0x3,0 m κεξηαίαο πξνζπέιαζεο 

αδηάβξνρν, εληζρπκέλν, πεξί ηελ νπή, non waven απνξξνθεηηθό 

κε ζπλεκκέλν δηαθαλέο θαζ’όιν ην κήθνο ηεο κηαο πιεπξάο  
(θάξδνο 70 cm πεξίπνπ). 

3. 2 (Γύν) Υεηξνπξγηθέο κπινύδεο XL εληζρπκέλεο ζηα καλίθηα 

θαη εκπξόο κε 2 πεηζέηεο 40x40 cm γηα ην ζθνύπηζκα ησλ 
ρεξηώλ. 

4. Κάιπκκα παξαβάλ αθηηλνπξνζηαζίαο 1x1,20 m  κε ειαζηηθό, 

πιαζηηθό δηαθαλέο, ηεηξάγσλν. 
5. Κάιπκκα θινπνξνζθνπίνπ πιαζηηθό, δηαθαλέο δηακέηξνπ 80 

cm πεξίπνπ κε ιάζηηρν. 

6. Λεθαλίδην πιαζηηθό 500 ml θαη 3 κηθξά 250 ml                                                                                                                           
7. Γάδεο δηαζηάζεσλ 10x20 cm κνλέο θαη δηπιέο. 

8. ύξηγγεο Manifold 10ml, rotator 

9. Manifold 3port 

180 

Καιύκκαηα πεηαζκάησλ 180Υ180 500 

Ρόκπεο απνζηεηξσκέλεο κηαο ρξήζεο 300 

Γάληηα απνζηεηξσκέλα (δεύγε) 600 

Θεθάξηα 6F κε βειόλεο παξαθέληεζεο 18 G θαη νδεγό ζύξκα 200 

εη ζεθαξηνύ θεξθηδηθήο 5F, 6F, πδξόθηια, κε βειόλα 21G, 
νδεγό ζύξκα 0,018΄΄ (0.46 mm), κε κήθε 7, 11, 16, 23 cm  
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Θεθάξηα 6F καθξηά κε βειόλεο παξαθέληεζεο 18 G θαη νδεγό 
ζύξκα 

30 

Οδεγά ζύξκαηα (0,35), (150 cm) 250 

Οδεγό ζύξκα πδξόθηιν 10 

Οδεγά ζύξκαηα καθξηά (0,35), (260 cm) 20 

Βειόλεο παξαθέληεζεο 18G* 50 

ύξηγγεο  200ml γηα θνηιηνγξαθία κε ζπλδεηηθό 80 

Καζεηήξεο SWAN-GANZ απινί 110 cm  15 

*Η Δπηηξνπή δελ ιακβάλεη ππ΄όςηλ ηελ παξαηήξεζε ηεο εηαηξείαο Acteion Medicals Α. Δ. θαζώο θαη ηεο εηαηξείαο Deploymed δηόηη νη 

βειόλεο 18G θαη ηα ππόινηπα πιηθά πνπ έρνπκε ζηηο πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Αηκνδπλακηθνύ Δξγαζηεξίνπ καο 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 

ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016. 
 

 

 
ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α. ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ  

1 ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΔΙ ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ Ή ΜΔΓΑΛΟΤ 

ΒΑΘΜΟΤ ΣΔΝΧΔΙ ΜΔ ΔΝΙΥΤΜΔΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΚΧΝΙΚΟ ΑΠΧ ΑΚΡΟ 

ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΟ ΜΔ ΤΓΡΟΦΙΛΗ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΠΟΤ ΝΑ ΔΠΙΣΤΓΥΑΝΔΣΑΙ ΜΔ ΥΗΜΙΚΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΟΤ ΤΡΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ Δ ΜΟΡΙΑΚΟ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΙ ΟΥΙ ΑΠΛΗ ΔΠΙΣΡΧΗ ΑΤΣΗ ΜΗΚΟΤ 190 CM - 300CM θαη 

ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ 0.010 in-0.014 in 

- ε δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο, κε επηθάιπςε θινπξνζθετλεο, κε πδξόθηιε επηθάιπςε θαη κε 

ηκεκαηηθή επηθάιπςε PTFE.. 
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2 ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑ ΜΗΚΟΤ 190 CM - 300CM δηακέηξνπ 

0.014in ζε δηάθνξνπο βαζκνύο ζθιεξόηεηαο κε πδξόθηιε δηνιηζζεηηθή επηθάιπςε πνπ λα 

επηηπγράλεηαη κε ρεκηθή επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζύξκαηνο εθαξκνζκέλεο ζε κνξηαθό 

επίπεδν θαη όρη απιή επίζηξσζε απηήο θαη άπσ άθξν καιαθό θαη επί πιένλ κε ππξήλα elastinite 

ζε δηηάθνξνπο βαζκνύο γηα δηαθνξεηηθό βαζκό ζηήξημεο θαη ηθαλόηεηα αλάθηεζεο ηνπ αξρηθνύ 

ζρήκαηνο. 

80 

Β.  ΦΟΤΚΩΣΗΡΔ ΜΙΑ ΥΡΗΗ  

1. - Η ιαβή λα είλαη ηύπνπ ζθαλδάιεο 

- Να δηαηίζεληαη ζε ηύπνπο καλνκέηξνπ 20&30ΑΣΜ 

- Ο θνριίαο ηνπ εκβόινπ λα έρεη βξαρύ βήκα, ώζηε λα επηηπγράλεηαη βξαδεία αύμεζε ηεο πίεζεο 

- Να ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπλδεηηθό κε αηκνζηαηηθή βαιβίδα θαη εηζαγσγέα ζύξκαηνο θαη 

πεξηζηξνθέα 

- Η ζύξηγγα θνπζθώκαηνο λα είλαη δηαθαλήο ζε όιε ηεο ηελ επηθάλεηα 
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Γ. ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΔΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΔΙΩΝ  

1. ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΜΔ ΠΑΚΛΙΣΑΞΔΛΗ  

- Σν πιηθό ησλ κπαινληώλ λα είλαη πςειήο αληνρήο ώζηε  

  λα κελ ξήγλπληαη ζε πςειέο πίεζεηο (<20 Atm). 

- Να δηαζέηνπλ θσλνεηδέο ξύγρνο ηδηαίηεξα ρακεινύ 

  πξνθίι (≤0.017"). 

- Να δηαηίζεληαη ζε ηύπν: 

- Rapid exchange. 

- Να δηαηίζεληαη ζε πνηθηιία κεθώλ θαη δηακεηξεκάησλ 
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2 ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ  

Να έρνπλ ρακειό πξνθίι εηζόδνπ ≤0,016΄΄ θαη ≤ 0,019΄΄ πξνθίι πξνζπέιαζεο 

- Να δηαζέηνπλ ηερλνινγία No Fold ζηε δηάκεηξν 1,25 mm 

- Να δηαηίζεληαη ζε ηύπνπο Μonorail θαη Over the Wire 

- Να έρνπλ ρακειή ηξηβή πςειή επειημία θαη πξνσζεηηθόηεηα 

- Να έρνπλ επηιεθηηθή πδξόθηιε επίζηξσζε θαη θσληθό ζρεδηαζκό κπαινληνύ γηα λα απνθεύγεηαη 

ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ πγηνύο αγγείνπ 

- Να είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηελ ηερληθή Kissing Balloon κε νδεγό θαζεηήξα 6F 
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Γ. ΟΓΗΓΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ  

 

 

 

 

- Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε 5-8F. 

- Να δηαηίζεληαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θακππιόηεηαο. 

- Να δηαζέηνπλ κεγάιν εζσηεξηθό απιό. 

- Να έρνπλ πςειή νδεγεζηκόηεηα θαη ππνζηεξηθηηθή ηθαλόηεηα 

  θαη λα κε δεκηνπξγνύλ ηξηβέο. 

160 



E. ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ  ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ ΘΡΟΜΒΟΤ   

 - Να είλαη ζπκβαηνί κε νδεγό θαζεηήξα 6F 

- Να είλαη από PEBAX 

-Να είλαη ηύπνπ RAPID EXCHANGE 

- Να δηαζέηνπλ ηερλνινγία εληαίνπ ηνηρώκαηνο 

- Να δηαζέηνπλ ζπξκάηηλε πεξηέιημε κε ηερλνινγία εληαίνπ ηνηρώκαηνο γηα άξηζηε δπλαηόηεηα 

πεξηζηξνθήο θαη θαηεύζπλζεο. 

Σν πιηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από θιηληθέο κειέηεο κε κεγάιν αξηζκό αζζελώλ, πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ 
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Η. EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΣΔΝΣ)  

ΣΔΦΑΝΙΑΙΩΝ 

 

2. EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΣΔΝΣ) ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ  ΑΠΟ 

ΚΟΒΑΛΣΙΟ/ΥΡΧΜΙΟ 

 ΜΔ ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΡΑΠΑΜYKΙΝΗ – ΔVEROLIMUS ή  ZOTAROLIMUS ΚΑΙ ΣΑΘΔΡΟ 

ΠΟΛΤΜΔΡΔ 

- Να έρνπλ ρακειό πξνθίι ≤0.39¨.   

- Να κελ απνθιείνπλ πιάγηνπο θιάδνπο. 

- Να είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζε παξάπιεπξε αξηεξία δηακέζνπ ηνπ πιέγκαηόο ηνπο θαζώο 

επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ζε απηή. 

- Να έρνπλ πςειή αθηηληθή δύλακε.  

- Να ηεθκεξηώλεηαη από κειέηεο όηη έρνπλ κηθξό βαζκό επαλαζηέλσζεο. 

- Να ππάξρεη κεγάιε θιηληθή εκπεηξία από ηε ρξήζε ηνπ πνιπκεξνύο 
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3. EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΜΟΝΟΤ ΣΔΝΣ) ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΜΔ 

PTFE 

- Να έρνπλ ρακειό πξνθίι.  

- Να έρνπλ πςειή αθηηληθή δύλακε.  

- Να έρνπλ κηθξό βαζκό επαλαζηέλσζεο. 
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5. ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΣΔΝΣ) ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΑΠΟ ΚΟΒΑΛΣΙΟ/ΥΡΧΜΙΟ 

- Να έρνπλ εηδηθό ζρεδηαζκό γηα κηθξά αγγεία. 

- Να έρνπλ ρακειό πξνθίι ≤0.0039¨ θαη ιεπηά πιέγκαηα (struts) ≤0.0032¨.   

- Να κελ απνθιείνπλ πιάγηνπο θιάδνπο. 

- Να είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζε παξάπιεπξε αξηεξία  

  δηακέζνπ ηνπ πιέγκαηόο ηνπο θαζώο επίζεο θαη ε  

  δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ζε απηή. 

- Να έρνπλ πςειή αθηηληθή δύλακε.  

- Να έρνπλ βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλε κηθξνύ βαζκνύ επαλαζηέλσζε.      
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6 EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΣΔΝΣ)  

ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΜΔ ΦΑΡΜΑΚΟ LIMUS 

- Να είλαη από θξάκα θνβαιηίνπ 

- Να δηαζέηνπλ πιήξε επηθάιπςε βηνδηαζπώκελνπ πνιπκεξνύο  

- Να έρνπλ κεηαβιεηό πάρνο δνθίδσλ γηα ζηαζεξά  ηθαλνπνηεηηθή αθηηληθή δύλακε θαη 

ζηνρεπκέλε δξάζε επί ηνπ ηνηρώκαηνο ηνπ αγγείνπ 
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Η επηηξνπή έιαβε ππ’ όςηλ ηελ παξαηήξεζε ηεο εηαηξείαο Medtronic Hellas Α.Δ.Δ. ζρεηηθά κε  ηνλ θσδηθό Η.2 θαη πξνζζέηεη 

ζ’ απηόλ θαη ηελ νπζία Zotarolimus θαη ην ζηαζεξό πνιπκεξέο.  

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                       Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                           ΣΔΦΑΝΟ ΓΑΡΟΤΦΑΛΗ 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΧΛΑΚΗ 

                                                                           

                                                                                                                                         ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΙΜΑΝΗ 

 
 


