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2Η ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ 
 

Α. ΤΛΙΚΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΧΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ 

& 

Β. ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οη θάησζη εηδηθνί φξνη αθνξνχλ φια ηα πξντφληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ θαη ηελ νξζή πξνκήζεηα 

απηψλ απφ ην Ννζνθνκείν: 

• Να πεξηιακβάλεηαη ην θπιιάδην νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ κεηαθξαζκέλν ζηα Διιεληθά. 

• Σα πξντφληα λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη ζηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE Mark. 

• Να πξνζθνκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θιηληθέο κειέηεο, θαηά πξνηίκεζε ηπραηνπνηεκέλεο, 

δεκνζηεπκέλεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο ζε δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο. 

• Η εκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη άλσ ησλ 2 εηψλ. 

• Σν θαθφ απνηέιεζκα κεηά απφ ρξήζε ζην ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ ζα απνηειεί 

ιφγν απφξξηςεο. 

• Πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ Ννζνθνκείσλ πνπ ήδε πξνκεζεχνληαη ην πξντφλ. 

• Τπεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε φπνπ ζα δειψλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ 

πξντφληνο θαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά). 

• Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο ζηα Διιεληθά 

Γεκφζηα, ηξαηησηηθά θαη Ιδησηηθά Ννζνθνκεία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη έγθαηξε πξνκήζεηα 

ησλ πξντφλησλ ζην Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη ε 

ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε πηζαλή αλάθιεζε-απφζπξζε πξντφληνο, ή κεηά απφ ηελ 

ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθψλ Υξεζηψλ Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ» ( Λεπθή 

Κάξηα ). 

• Κάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα 

πξνζθνκίζεη δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κε αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ, πνπ λα 

αλαθέξεη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ε θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία ζα δεζκεπηεί λα ηελ πξνκεζεχζεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 Η επηηξνπή ηερληθήο αμηνιφγεζεο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πέξαλ απφ ηα δεηνχκελα ηεο 

δηαθήξπμεο αλ απηφ ζεσξεζεί ζθφπηκν. Λφγνο απφξξηςεο ζα απνηειεί ην απνηέιεζκα κεηά απφ ρξήζε ζε 

ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ.  

 Όπνπ δεηείηαη εξγαιείν θαη αληαιιαθηηθέο θεθαιέο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθνξά ζε φινπο ηνπο 

αχμνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη (εξγαιείνπ θαη αληαιιαθηηθψλ θεθαιψλ), επί πνηλή απφξξηςεο.  

 Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα 

θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε πνπ λα αλαθέξεη φηη είλαη εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε πηζαλή αλάθιεζε/ απφζπξζε 

πξντφληνο.  

 Η θάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία, λα δηαζέηεη άξηηα εθπαηδεπκέλν/πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία (πηζηνπνίεζε έσο 2 πξνεγνχκελα έηε) γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην 

ρεηξνπξγείν θαη εμνπζηνδνηεκέλν ηκήκα service γηα πηζαλφ απαξαίηεην ζπλνδφ εμνπιηζκφ.  
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 Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ηα πξντφληα είλαη γλήζηα θαη ακεηαρείξηζηα.  

 Γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: α. λα δειψζνπλ φηη 

δηαζέηνπλ κφληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ-εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζε απηνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν β. λα 

θαηαηεζεί θαηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ κε αλαθνξά ζηελ αμία ηεο ζχκβαζεο, ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο.  

 Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θνηλνπνηεκέλα ζηνλ ΔΟΦ θαη λα δηαζέηνπλ ηνλ 

αληίζηνηρν θσδηθφ. Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ηα 

πηζηνπνηεηηθά: ISO13485, Γήισζε πκκφξθσζεο, Πηζηνπνηεηηθφ CE, Πηζηνπνηεηηθφ ρεδηαζκνχ CE.  

 Γηα θάζε είδνο θαη γηα φιεο ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δεηνχληαη ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπή ζε θσδηθφ θαη ζε ζειίδα θαηαιφγνπ ή/θαη 

ηερληθψλ θπιιαδίσλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Όινη νη θσδηθνί θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

δεηνχληαη ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαηαιφγνπο ή/θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα, πνπ ζα 

επηζπλάπηνληαη. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ηα πην πάλσ ζηνηρεία λα 

απνξξίπηνληαη.  

 ε θάζε α/α ζηνλ νπνίν πξνηείλεηαη αλαιψζηκν πνπ ρξήδεη εμνπιηζκφ/γελλήηξηα γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη, ν κεηνδφηεο νθείιεη λα παξαρσξήζεη ηνλ απαξαίηεην ζπλνδφ εμνπιηζκφ δσξεάλ πξνο ρξήζε 

γηα φζν δηάζηεκα δηαξθέζεη ε πξνκήζεηα. 

 

 

Α. ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΧΝ  ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ 
 

1. ΣΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ 

Σξνθάξ θνηιίαο, δηαθαλή ζε φιν ηνπο ην κήθνο,  κε  ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα ηνλ  πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη 

θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ηέζζεξηο βαιβίδεο ζηεγαλνπνίεζεο γηα 

ηελ απνθπγή απψιεηαο πλεπκνπεξηηφλαηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο,  ιφγρε 

ζρήκαηνο λπζηεξηνχ, κε αηξαπκαηηθφ θάιπκκα αζθάιεηαο ηεο ιφγρεο, κε κεραληζκφ 

νπιηζκνχ θαη επαλαθνξάο ηεο θαη ερεηηθή θαη νπηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηεο 

αζθάιεηαο,  κε ηερλνινγία θαηεπζπλφκελεο εηζαγσγήο εξγαιείσλ ζηελ θεθαιή ηεο 

θάλνπιαο,  κε ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ 

ξάκκαηνο θαη ην άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45*. ε κεγέζε  

5mm, 10/11mm, 10/12mmκε κήθνο ζηεηιενχ 100mm. 

 
2. ΣΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. 
Σξνθάξ θνηιίαο παρπζαξθίαο, δηαθαλή ζε φιν ηνπο ην κήθνο,  κε  ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην 

ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα ηνλ  πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά 

ηελ επαλεηζαγσγή ηεο θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ηέζζεξηο βαιβίδεο ζηεγαλνπνίεζεο γηα ηελ απνθπγή 

απψιεηαο πλεπκνπεξηηφλαηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο,  ιφγρε ζρήκαηνο λπζηεξηνχ, κε 

αηξαπκαηηθφ θάιπκκα αζθάιεηαο ηεο ιφγρεο, κε κεραληζκφ νπιηζκνχ θαη επαλαθνξάο ηεο θαη 

ερεηηθή θαη νπηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηεο αζθάιεηαο,  κε ηερλνινγία θαηεπζπλφκελεο 

εηζαγσγήο εξγαιείσλ ζηελ θεθαιή ηεο θάλνπιαο,  κε ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη δχν ζέζεηο 

ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο θαη ην άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 

45o.ε  κεγέζε 5mm, 10/11mm,10/12mm κε κήθνο ζηεηιενχ 150mm. 
 

3. ΣΡΟΚΑΡ HASSON αλνηρηήο ηερληθήο. 
Σξνθάξ Hasson αλνηρηήο ηερληθήο, αηξαπκαηηθφ, δηαθαλέο, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην 

ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα ηνλ  πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά 

ηελ επαλεηζαγσγή ηεο θάκεξαο/εξγαιείσλ, δηακέηξνπ 5/12 mm, κε βαιβίδα αέξνο, κε κεραληζκφ 

δηαηήξεζεο ηνπ ζηεηιενχ ζηε θάλνπια, κε ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη κεησηήξα κε 

δπλαηφηεηα αθαίξεζεο απηνχ, κε ρακειφ πξνθίι,  κε ηερλνινγία θαηεπζπλφκελεο εηζαγσγήο 

εξγαιείσλ ζηελ θεθαιή ηεο θάλνπιαο θαη ηέζζεξηο ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο ην 

άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45*. 

 

4. ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΠΟΛΙΝΧΗ ΑΓΓΔΙΧΝ 



 3 

Απηφκαην ελδνζθνπηθφ εξγαιείν απνιίλσζεο αγγείσλ κε πεξηζηξεθφκελν ζηεηιεφ 360*, 

εθνδηαζκέλα κε 20 clips ηηηαλίνπ κεζαίνπ / κεγάινπ κεγέζνπο, κε δηάκεηξν ζηεηιενχ 10 mm, κε έλα 

ζηάδην θφξηηζεο-ππξνδφηεζεο θαη κεραληζκφ αζθαινχο ζπγθξάηεζεο ηνπ clip ζηηο ζηαγφλεο ηνπ 

εξγαιείνπ, κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ εξγαιείνπ απφ ην ηξνθάξ κε ή ρσξίο θιηπ ζηηο ζηαγψλεο ηνπ 

εξγαιείνπ. Σν κήθνο ηνπ θιεηζηνχ θιηπ λα είλαη πάλσ 8,5mm. Με ρξσκαηηθή έλδεημε κεηξεηή ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ θιηπ ζηελ ζπξίδα ηεο ιαβίδαο. 
 

5. ΒΔΛΟΝΑ ΠΝΔΤΜΟΠΔΡΙΣΟΝΑΙΟΤ 

Bειφλα πλεπκνπεξηηνλαίνπ κήθνπο 120mm θαη 150mm, κε βαιβίδα αέξνο, κε νπηηθφ κεραληζκφ 

αιιαγήο ρξψκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγή θαζψο, ερεηηθή επηβεβαίσζε εηζαγσγήο θαη δπλαηφηεηα 

επηπιένλ νπηηθήο επηβεβαίσζεο κε ρξήζε νξνχ δηακέζνπ Palmertest. 
 

6. ΔΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΚΧΛΗΚΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ 

Λαπαξνζθνπηθφ ζεη ιαβίδσλ πνπ λα πεξηιακβάλεη: 

 Μία ιαβίδαζχιιεςεο κε κεραληζκφ θιεηζίκαηνο ζηαγφλσλ αλάινγα κεην πάρνο ηνπ ηζηνχ & 

κεραληζκφ θιεηδψκαηνο ηεο ιαβήο ζε δχν ζηάδηα, δηακέηξνπ καχξνπ  ζηπιενχ5mm  κε 

κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360* κνηξψλ θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δηαζεξκίαο. 

 Έλα θπξηφ ςαιίδη δηακέηξνπ καχξνπ ζηπιενχ5mm γηα απνθπγή αληαλάθιαζεο θσηφο, πνπ 

λα δηαηεξεί ηελ ίδηα δπλαηφηεηα θνπήο ζε φιν ην κήθνο ησλ ζηαγφλσλ & λα θέξεη 

αθξνδέθηε γηα ππνδνρή δηαζεξκίαο, κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360* κνηξψλ. 

 Σξνθάξ θνηιίαο, δηαθαλή ζε φιν ηνπο ην κήθνο, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη 

θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ηέζζεξηο βαιβίδεο ζηεγαλνπνίεζεο γηα 

ηελ απνθπγή απψιεηαο πλεπκνπεξηηφλενπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, ιφγρε 

ζρήκαηνο λπζηεξηνχ, κε αηξαπκαηηθφ θάιπκκα αζθάιεηαο ηεο ιφγρεο, κε κεραληζκφ 

νπιηζκνχ θαη επαλαθνξάο ηεο θαη ερεηηθή θαη νπηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηεο αζθάιεηαο, 

κε ηερλνινγία θαηεπζπλφκελεο εηζαγσγήο εξγαιείσλ ζηελ θεθαιή ηεο θάλνπιαο, κε 

ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο θαη ην 

άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45* κνηξψλ. ε κεγέζε 10/11mm, κε 

κήθνο ζηεηιενχ 100mm. 

 εη ηξνθάξ κε κηα ιφγρε (ζρήκαηνο λπζηεξηνχ) θαη δπν δηαθαλείο θάλνπιεο δηακέηξνπ  

             5/11mmαληίζηνηρα,κεαπνξξνθεηηθνζπνγγν, κε ηέζζεξηο βαιβίδεο ζηεγαλνπνίεζεο γηα  

              εμαζθάιηζε επαξθνχο πλεπκνπεξηηφλενπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο , αηξαπκαηηθφ  

              θάιπκκα αζθαιείαο ηεο ιφγρεο θαη κεραληζκφ νπιηζκνχ θαη επαλαθνξάο ηεο, ερεηηθή θαη  

             νπηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηεο αζθάιεηαο, κε ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη  

             ελζσκαησκέλν κεησηήξα κε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο απηνχ, κε δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο      

              δηακέζνπ ξάκκαηνο. Σν άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45* κνηξψλ.                  

 Bειφλαπλεπκνπεξηηνλαίνπ κήθνπο 120mm, κε βαιβίδα αέξνο, κε νπηηθφ κεραληζκφ 

αιιαγήο ρξψκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγή θαζψο, ερεηηθή επηβεβαίσζε εηζαγσγήο θαη 

δπλαηφηεηα επηπιένλ νπηηθήο επηβεβαίσζεο κε ρξήζε νξνχ δηακέζνπ Palmertest. 

 Γχν Δλδνζθνπηθέο ζειηέο πνιπδηνμαλφλεο, Νν 0 κε κήθνο ξάκκαηνο 45cm. 

 
 

7. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΓΑ ΤΛΛΗΦΗ.     

Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα ζχιιεςεο θεθαιήο θπθιηθνχ αλαζηνκσηήξα, δηακέηξνπ  10mm, κε 

πεξηζηξεθφκελν κνλσκέλν ειεθηξηθά ζηεηιεφ, κε εξγνλνκηθφ κεραληζκφ αζθαινχο θιεηδψκαηνο 

ιαβήο δχν θάζεσλ. 
 

8. ΛΑΒΙΓΑ HEM-O-LOK ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΗΔΧΝ 

Λαβίδα  πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 5mm θαη 10mm ελδνζθνπηθήο απνιίλσζεο αγγείσλ γηα εθαξκνγή 

θιηπ πνιπμπκεζπιελίνπ (  L, XL ). Να είλαη δηαηξνχκελεο ζε ηξία ηκήκαηα, ηε ιαβή, ηνλ ζηπιεφ θαη 

ηνλ εηζαγσγέα. Να είλαη ζπκβαηέο κε θιηπ πνιπνμπκεζπιελίνπ θαηεγνξίαο ΙΙΙ  (RISK CLASS III ). 
 

9. ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΧΗ ΑΓΓΔΙΧΝ HEM-O-LOK.    
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Κιηπ απνιίλσζεο αγγείσλ απφ πνιπνμπκεζπιέλην κε κεραληζκφ  θιεηδψκαηνο ( Hem-o-lok ). 

Να θνπκπψλνπλ θαη λα αζθαιίδνπλ ζηνλ ηζηφ, γηα ρξήζε ζε αλνηθηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο 

επεκβάζεηο, ζε θαζέηα ησλ 6 ηεκ. κε εηδηθή απηνθφιιεηε ηαηλία ζηαζεξνπνίεζεο ζην ρεηξνπξγηθφ 

πεδίν. ε κεγέζε L θαη XL. Σα θιηπ λα θέξνπλ CE, FDA πνπ απνδεηθλχεη θιηληθέο κειέηεο θαη λα 

είλαη θαηεγνξίαο ΙΙΙ ( RISK CLASS III ). 

 10. ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΒΡΟΓΥΟ ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ (ΛΟΤΠΔ). 

 Δλδνζθνπηθέο ζειηέο πνιπγιαθηίλεο, Ν* 0 κε κήθνο ξάκκαηνο 45cm. 

 Δλδνζθνπηθέο ζειηέο πνιπγιαθηίλεο, Ν*2/0 κε κήθνο ξάκκαηνο 45cm. 

 Δλδνζθνπηθέο ζειηέο πνιπδηνμαλφλεο, Ν* 0  κε κήθνο ξάκκαηνο 45cm. 
 

11. ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ ΑΡΘΡΧΣΟ ΚΟΠΣΟΡΡΑΠΣΗ 

α). Ηιεθηξνθίλεηνο αξζξσηφο επαλαθνξηηδφκελνο θνπηνξάπηεο, κεγέζνπο 45mm, 60mm δηακέηξνπ 

12 mm, κε κήθε ζηεηιενχ 28cm, 34cm&44cm, κε ελζσκαησκέλε ιάκα ζην ζηέιερνο ηνπ εξγαιείνπ 

απφ αλνμείδσην αηζάιη 420. Να δέρεηαη θαζέηεο κε θιηπο απφ ηηηάλην γηα 6 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

ηζηψλ (απφ 0,75mm έσο 2,3mm). Δξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ιαβήο γηα ρξήζε κε ην έλα ρέξη θαη 

κεραληζκφ παζεηηθήο άξζξσζεο ηεο θεθαιήο κέρξη θαη 45* κνηξψλ ελζσκαησκέλε ζην ζηέιερνο ηνπ 

εξγαιείνπ. Nα δηέξρνληαη απφ ηξνθάξ δηακέηξνπ 12mm. Ο κεραληζκφο ππξνδφηεζεο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

αθνχζηαο θίλεζεο πνπ πηζαλψλ λα ηξαπκαηίζεη παξαθείκελνπο ηζηνχο. 

 β). Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, κε εηδηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ επηθάλεηά ηεο γηα 

αηξαπκαηηθή ζπγθξάηεζε ηνπ ηζηνχ ζηηο ζηαγφλεο ηνπ εξγαιείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ππξνδφηεζεο γηα νκνηφκνξθε γξακκή ζπξξαθήο. Με θιηπ απφ θξάκα ηηηαλίνπ κε πξφζκημε 

βαλαδίνπ-αινπκηλίνπ, κε ην θάζε άθξν λα είλαη ειαθξψο θεθακέλν γηα απνθπγή ζηξέβισζεο θαηά 

ηελ ππξνδφηεζε. Με ηξηπιή ηζνυςή γξακκή ζπξξαθήο εθαηέξσζελ ηεο γξακκήο δηαηνκήο, κε 

θιείζηκν ηνπ θιηπ ζε ζρήκα «Β» κε κήθνο 45mm, 60mm γηα αγγεηαθνύο, θαλνληθνύο - ιεπηνύο,  

ελδηάκεζνπο θαηπαρείο ηζηνύο. 

i). Γηα αγγεηαθνύο ηζηνύο κε χςνο θιεηζηνχ θιηπ 1mm. 

ii).  Γηα θαλνληθνύο - ιεπηνύο ηζηνύο κε χςνο θιεηζηνχ θιηπ 1,5mm. 

iii).  Γηα ελδηάκεζνπο ηζηνύοκε χςνο θιεηζηνχ θιηπ 1,8mm. 

iv).  Γηα παρείο ηζηνύο κε χςνο θιεηζηνχ θιηπ 2mm. 

γ). Δλδνζθνπηθφ εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, δηαηνµήο θαη αλαζηφµσζεο,κήθνπο ζηπιενχ6 

cm,16cm µε ηνπιάρηζηνλ 10 ζέζεηο άξζξσζεο, κε δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 25 ππξνδνηήζεσλ αλά 

εξγαιείν,  ην νπνίν µπνξεί λα δερζεί θπξηέο θαη αξζξνχµελεο θεθαιέο, µε δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε 

θάζε γξαµµή ζπξξαθήο, κε κεραληζκφ απνθπγήο επαλαππξνδφηεζεο  ζε µεγέζε ζπξξαθήο 30mm, 

45mm θαη 60mm, µε λέα θνπηηθή ιάµα ζε θάζε επαλαθφξηηζε. Να πξνζθεξζνχλ φια ηα δεηνχκελα 

ππνείδε (ζπκβαηέο αληαιιαθηηθέο θαζέηεο) ηνπ παξαπάλσ είδνπο (επί πνηλή απφξξηςεο). 

δ) Αληαιιαθηηθέο θπξηέο θαζέηεο, θακπχιεο ζρεδίαζεο, 60mm εθνδηαζκέλεο κε ιάκα, κε 

δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε θάζε γξακκή ζπξξαθήο 4mm-4,5mm-5mm γηα πνιύ παρείο ηζηνχο.  

Αληαιιαθηηθέο αξζξνχκελεο  θαζέηεο, 60mm εθνδηαζκέλεο κε ιάκα, κε δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε 

θάζε γξακκή ζπξξαθήο 2mm-2,5mm-3mm γηα αγγεηαθνύο - κεζαίνπο ηζηνχο. Αληαιιαθηηθέο 

αξζξνχκελεο  θαζέηεο, 60mm εθνδηαζκέλεο κε ιάκα, κε δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε θάζε γξακκή 

ζπξξαθήο 3mm-3,5mm-4mm γηα κεζαίνπο - παρείο ηζηνχο. Αληαιιαθηηθέο αξζξνχκελεο  θαζέηεο, 

60mm εθνδηαζκέλεο κε ιάκα, κε δηαθνξεηηθφ χςνο θιηπ ζε θάζε γξακκή ζπξξαθήο 4mm-4,5mm-

5mm γηα πνιύ παρείο ηζηνχο. 

 

12. ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΚΤΡΣΟ ΚΤΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΟΜΧΣΗΡΑ 

Κπξηνί θπθιηθνί αλαζηνκσηήξεο 29mm, 33mm, κε αλαθιηλφκελεο θεθαιήο, κήθνπο ζηπιενχ 28cm, 

κε ειεθηξηθά κνλσκέλν καχξν ζηπιεφ, δηάκεηξν καραηξηνχ 24.4mm, κε χςνο αλνηρηνχ θιηπ 5.5mm. 

Να δηαζέηεη εηδηθή ξνδέια θνπήο πνπ θαηαδεηθλχεη ζηνλ ρξήζηε πσο έρεη νινθιεξσζεί κε αζθάιεηα 

ε ππξνδφηεζε, απφ  θξάκα ηηηαλίνπ κε πξφζκεημε βαλαδίνπ-αινπκηλίνπ, κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή 

ιαβή γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαηά ηελ ππξνδφηεζε, κε ηερλνινγία ξπζκηδφκελεο ζχγθιεηζεο θιηπ 

απφ 1-2.5mm γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ηζηψλ. 
 

13. ΤΣΗΜΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΠΛΤΗ – ΔΚΠΛΤΗ & ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ 
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α).χζηεκα πιχζεο – έθπιπζεο θαη δηαζεξκίαο απνηεινχκελν απφ κία ιαβή θαη έλαλ ζηεηιεφ, κε 

πηζηνινεηδή ιαβή, λα θέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαζεξκίαο απφ ην ρέξη, λα είλαη 

ζπκβαηέο κε φινπο ηνπο ηχπνπο ζπζθεπψλ ειεθηξνδηαζεξκίαο θαη πιχζεο αλαξξφθεζεο θαη λα 

δηαζέηνπλ δεμί θνκβίν αλαξξφθεζεο ζε πηζηνινεηδή κνξθή ιαβήο γηα θαιχηεξε εξγνλνκία. Οη 

ζηεηιενί λα είλαη πεξηζηξεθφκελνη, λα παξέρνπλ επξεία γθάκα άθξσλ (άγθηζηξν, 90* κνηξψλ, δεμηάο 

γσλίαο, ζπάηνπιαο, αθίδαο, κε ππνδνρή γηα laser θαζψο θαη απιήο πιχζεο- έθπιπζεο θαη 

πεξηζπιινγήο ιίζσλ), δηακέηξνπ 5&10mm θαη κήθνπο 34&29cm, λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη 

πάλσ ζηελ ίδηα ιαβή ζηελ ίδηα επέκβαζε θαη  ην άθξν ηνπο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζχξεηαη 

πιήξσο κέζα ζην ζηεηιεφ γηα απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ηζηνχ ή νξγάλνπ.  

β). Άγθηζηξν: δηάκεηξνο 5mm, κήθνο 34cm. 
 

14. ΤΣΗΜΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ  ΠΛΤΗ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ. 

χζηεκα ελδνζθνπηθήο πιχζεο – αλαξξφθεζεο κε ελζσκαησκέλε θάλνπια δηακέηξνπ 5mm*33mm, 

πεξηζηξεθφκελνπ θαηά 360 κνηξψλ ζηπιενχ θαη ζσιήλεο κήθνπο 3 έσο 4 κέηξσλ. 
 

15. ΚΑΛΤΜΜΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΔΡΑ. 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ δηαθαλέο πιηθφ, δηπισκέλν ηειεζθνπηθά ψζηε λα 

επηηξέπεη ηελ άζεπηε εθαξκνγή ηνπ, 13*244cm, λα έρεη ζην άθξν ελζσκαησκέλε απηνθφιιεηε 

ηαηλία θαη θαιή εθαξκνγή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ γχξσ απφ ηελ θάκεξα, λα είλαη θαηάιιειν γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο θάκεξαο θαη ελδνζθνπίσλ θαη κε δπλαηφηεηα αιιαγήο ελδνζθνπίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ε ζηεηξφηεηα ηνπ πεδίνπ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε 

δηάηξεηε άθξε. 
 

16. ΚΑΛΧΓΙΟ – ΦΙΛΣΡΟ ΠΑΡΟΥΗ C02. 
Καιψδην – θίιηξν παξνρήο C02 απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεσο πξνζαξκνζκέλν  ζε φιεο ηηο  

ζπζθεπέο παξνρήο πλεπκνλνπεξηηνλατθνχ αεξίνπ CO2.  

 

17. ΧΛΗΝΑ ΔΚΚΔΝΧΗ ΚΑΠΝΟΤ  ΓΙΑ ΤΚΔΤΗ UHI-4 

Απνζηεηξσκέλνο, κηαο ρξήζεο ζσιήλαο γηα εθθέλσζε θαπλνχ θαηά ηε δηάξθεηα ιαπαξνζθνπηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κε κηα ζπζθεπή δηφγθσζεο πλεπκνπεξηηνλαίνπ. Να δηαζέηεη ηκήκα ζσιήλσζεο κηθξήο 

δηακέηξνπ γηα ζχλδεζε ζηελ βαιβίδα ειέγρνπ αλαξξφθεζεο CO2 ηεο ζπζθεπήο πλεπκνπεξηηνλαίνπ 

UHI-4, ζπλδεηηθφ γηα ην δνρείν αλαξξφθεζεο θαη ζπλδεηηθφ γηα ην ηξνθάξ. Να είλαη ειεχζεξν 

θζαιηθψλ ελψζεσλ. Να έρεη ρξφλν ιήμεο απνζηείξσζεο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα έηε. 
 

18. ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟ ΑΠΧΘΗΣΗΡΑ ΟΡΓΑΝΧΝ  

Δλδνζθνπηθφο αηξαπκαηηθφοαπσζεηήξαο παξεγρπκαηηθψλ νξγάλσλ 12mm. 
 

19. ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΑΚΟ ΠΔΡΙΤΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 
Δλδνζθνπηθφο ζάθνο πεξηζπιινγήο παξαζθεπαζκάησλ δηάθαλνο κε πεξίπαξζε ηχπνπ nitinol 

απηνεθπηπζφκελνο θαηα ηελ είζνδν ηνπ, λα βξίζθεηαη εληφο ζηεηιενχ 10mm γηα ηελ εχθνιε 

ηνπνζέηεζε ηνπ εληφο ηεο πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο θαη ζε κεγέζε 200mlέσο 800ml. 

20. ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΚΛΔΙΙΜΑΣΟ ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ 
Δηδηθφ εξγαιείν θιεηζίκαηνο ηξαπκάησλ απφ ηελ ρξήζε ιαπαξνζθνπηθψλ ηξνθάξ, 

πνπ λα απνηειείηαη απφ ηνλ εηζαγσγέα θαη ηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε βειφλα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 

ηνπ ξάκκαηνο. Ο εηζαγσγέαο λα δηαζέηεη εηδηθέο εγθνπέο ηνπνζέηεζεο ηνπ ξάκκαηνο κε πηεξχγηα γηα 

ηελ αζθαιή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζην θνηιαθφ ηνίρσκα θαζψο θαη ζχζηεκα θιεηδψκαηνο-

μεθιεηδψκαηνο.                                                                                                                                                                            

Η εηδηθή βειφλα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο λα δηαζέηεη εηδηθφ άγθηζηξν γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν 

εληνπηζκφ ηνπ ξάκκαηνο ρσξίο ηελ ρξήζε νπηηθνχ κέζνπ. 

21. ΓΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΓΑ ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΟΜΗ ΑΓΓΔΙΧΝ 

α). Γηπνιηθή Λαβίδα πγθφιιεζεο θαη Γηαηνκήο αγγείσλ έσο θαη 7mm, απηφκαηε νινθιήξσζε ηνπ 

θχθινπ απνιίλσζεο, κε θπξηά άθξα κήθνπο 38mm θαη ελζσκαησκέλε θνπηηθή ιάκα, θιείδσκα 

ρεηξνιαβήο, μερσξηζηά θνκβία ελεξγνπνίεζεο θαη θνπήο, κήθνπο 20cm θαη ηερλνινγία 

πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ κε πιήξε πεξηζηξνθή ζηεηιενχ 360* κνηξψλ θαη 

ελζσκαησκέλν θαιψδην. Σν εξγαιείν λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαιψδην θαη λα είλαη ζπκβαηφ κε 
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γελλήηξηα πνπ ππνζηεξίδεη ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, ππεξήρσλ θαη 

πξνεγκέλεο δηπνιηθήο δηαζεξκίαο. 

   β). Δξγαιείν δηπνιηθήο ελέξγεηαο γηα ζπγθφιιεζε θαη δηαηνκή αγγείσλ έσο θαη 7mm, δηακέηξνπ   

   5mm θαη  κήθνπο 37cm, κε πιήξε πεξηζηξνθή 360* κνηξψλ, κε απηφκαηε νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ  

   απνιίλσζεο θαη ερεηηθή επηβεβαίσζε, κε θπξηά άθξα κήθνπο 24mm θαη ελζσκαησκέλε θνπηηθή  

   ιάκα, θιείδσκα ρεηξνιαβήο, μερσξηζηά θνκβία ελεξγνπνίεζεο θαη θνπήο, κε άλνηγκα ζηαγφλσλ  

   17,2mm γηα ρεηξηζκφ κεγάισλ ηζηψλ θαη ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ. Σν  

   εξγαιείν λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαιψδην θαη λα είλαη ζπκβαηφ κε γελλήηξηα πνπ ππνζηεξίδεη  

   ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, ππεξήρσλ θαη πξνεγκέλεο δηπνιηθήο δηαζεξκίαο. 

   22.  ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ ΦΑΛΙΓΙ ΤΠΔΡΗΥΧΝ 

   α). Αηκνζηαηηθφ ςαιίδη ππεξήρσλ αλνηρηήο επέκβαζεο κήθνπο 9 cm κε δπλαηφηεηα απνιίλσζεο   

   αγγείσλ δηακέηξνπ έσο 5mm, κε ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, παξέρνληαο  

   έηζη ζηε γελλήηξηα ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ηελ παξνρή ηζρχνο, κε δπλαηφηεηα  

   ελεξγνπνίεζεο απφ ην ρέξη (ελζσκαησκέλν HandActivation) ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο  

   πξνζαξκνγέα. Με θπξηή ιεπίδα ηηηαλίνπ ε νπνία πάιιεηαη κε επηκήθε θίλεζε ζε ζπρλφηεηα  

   55,5kHz θαη κε ερεηηθή επηβεβαίσζε θαηά ηελ κεηαβνιή ηεο πξνζαξκνδφκελεο  ελέξγεηαο. Με  

    ζηεηιεφ αινπκηλίνπ γηα κφλσζε θαη ζσζηή θαηαλνκή ζην βάξνο.Να είλαη ζπκβαηφ κε γελλήηξηα πνπ  

    ππνζηεξίδεη ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, ππεξήρσλ θαη πξνεγκέλεο     

    δηπνιηθήο δηαζεξκίαο. 

β). Δξγαιείν Τπεξήρσλ γηα αηκφζηαζε – δηαηνκή αγγείσλ έσο θαη 7mm, γηα ρξήζε ζε αλνηθηέο ή 

ιαπαξνζθνπηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, κε ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, 

παξέρνληαο έηζη ζηε γελλήηξηα ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ηελ παξνρή ηζρχνο,  κήθνπο ζηπιενχ 

23cm δηακέηξνπ 5mm, δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360* κνηξψλ (ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο 

πξνζαξκνγέα). Να δηαζέηεη ιεπίδα ηηηαλίνπ, θπξηνχ άθξνπ ε νπνία πάιιεηαη κε επηκήθε θίλεζε, ζε 

ζπρλφηεηα 55,5 Khz θαη ερεηηθή επηβεβαίσζε θαηά ηελ κεηαβνιή ηεο πξνζαξκνδφκελεο 

ελέξγεηαο.Να είλαη ζπκβαηφ κε γελλήηξηα πνπ ππνζηεξίδεη ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο 

ζηνλ ηζηφ, ππεξήρσλ θαη πξνεγκέλεο δηπνιηθήο δηαζεξκίαο. 

γ). Δξγαιείν Τπεξήρσλ γηα αηκφζηαζε – δηαηνκή αγγείσλ έσο θαη 7mm, γηα ρξήζε ζε αλνηθηέο ή 

ιαπαξνζθνπηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, κε ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, 

παξέρνληαο έηζη ζηε γελλήηξηα ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ηελ παξνρή ηζρχνο,  κήθνπο 

ζηπιενχ36cm δηακέηξνπ 5mm, δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360* κνηξψλ (ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο 

πξνζαξκνγέα). Να δηαζέηεη ιεπίδα ηηηαλίνπ, θπξηνχ άθξνπ ε νπνία πάιιεηαη κε επηκήθε θίλεζε, ζε 

ζπρλφηεηα 55,5 Khz θαη ερεηηθή επηβεβαίσζε θαηά ηελ κεηαβνιή ηεο πξνζαξκνδφκελεο 

ελέξγεηαο.Να είλαη ζπκβαηφ κε γελλήηξηα πνπ ππνζηεξίδεη ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο 

ζηνλ ηζηφ, ππεξήρσλ θαη πξνεγκέλεο δηπνιηθήο δηαζεξκίαο. 

δ). Δξγαιείν Πξνεγκέλεο Δλέξγεηαο Τπεξήρσλ κηαο ρξήζεσο   γηα αηκφζηαζε - δηαηνκή αγγείσλ έσο 

7mm κε ελεξγνπνίεζε απφ ην ρέξη κε ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, κήθνο 

ζηπιενχ36cm δηάκεηξν 5mm δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360*κνηξψλ (ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζε 

πξνζαξκνγέα) θαη ελζσκαησκέλν θαιψδην. Να δηαζέηεη ιεπίδα ηηηαλίνπ θπξηνχ άθξνπ πεξίπνπ 

19mm ε νπνία πάιιεηαη ζε επηκήθε θίλεζε ζε ζπρλφηεηα πεξίπνπ 55,5 KHz θαη ερεηηθή 

επηβεβαίσζε θαηά ηε κεηαβνιή ηεο πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο.Να είλαη ζπκβαηφ κε γελλήηξηα πνπ 

ππνζηεξίδεη ηερλνινγία πξνζαξκνδφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, ππεξήρσλ θαη πξνεγκέλεο δηπνιηθήο 

δηαζεξκίαο. 

23. ΛΑΒΙΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΘΔΡΜΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΟΜΗ ΑΓΓΔΙΧΝ 
   α). Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο θαη δηαηνκήο αγγείσλ έσο θαη 7 mm, κε απηφκαηε 

νινθιήξσζε  

   ηνπ θχθινπ απνιίλσζεο ζε 1-4 sec, ρεηξνδηαθφπηε, θιείδσκα ρεηξνιαβήο θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε 

κεραληθήο  

   θνπήο, κε παξαιιειφγξακκν άμνλα κήθνπο 18cm, θπξηέο ζηαγψλεο14 κνηξώλ κε 

ηαπηφρξνλν/ακθίδξνκν  

   άλνηγκα θαη ελζσκαησκέλε ιάκα δηαηνκήο ηζηψλ, επίζηξσζε λαλνϋιηθνύ HMDSO θαη κήθνπο 

ζπγθφιιεζεο  

   36mm. 
β). Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο θαη δηαηνκήο αγγείσλ έσο θαη 7mm, κηαο ρξήζεσο, κε 

απηφκαηε νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ απνιίλσζεο ζε 1-4 sec, δηακέηξνπ 5mm κε ελζσκαησκέλε 
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θνπηηθή ιάκα, κε ζηεηιεφ 37cm, θπξηέο ζηαγψλεο ηχπνπ Maryland κε επίζηξσζε λαλνϋιηθνύ, 

πεξηζηξεθφκελε θαηά 350 κνίξεο, κήθνο θνπήο 18mm& κήθνο ζπγθφιιεζεο 20mm. Να δηαζέηεη 

μερσξηζηή κεραληθή ζθαλδάιε θνπήο θαη δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαηά ην θιείζηκν ηεο 

ρεηξνιαβήο ρσξίο ηελ αλάγθε πίεζεο ρσξηζηνχ θνκβίνπ. Δπίζεο ε ρεηξνιαβή λα κελ θιεηδψλεη θαηά 

ηνλ ζπκπιεζηαζκφ ησλ ζθειψλ, ψζηε ην εξγαιείν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο δηαρσξηζηήο 

ηζηψλ. 

γ). Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο θαη δηαηνκήο αγγείσλ έσο θαη 7mm, κηαο ρξήζεσο, κε 

απηφκαηε νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ απνιίλσζεο ζε 1-4 sec, δηακέηξνπ 5mm κε ελζσκαησκέλε 

θνπηηθή ιάκα, κε ζηεηιεφ 23cm, θπξηέο ζηαγψλεο ηχπνπ Maryland κε επίζηξσζε λαλνϋιηθνύ, 

πεξηζηξεθφκελε θαηά 350 κνίξεο, κήθνο θνπήο 18mm& κήθνο ζπγθφιιεζεο 20mm. Να δηαζέηεη 

μερσξηζηή κεραληθή ζθαλδάιε θνπήο θαη δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαηά ην θιείζηκν ηεο 

ρεηξνιαβήο ρσξίο ηελ αλάγθε πίεζεο ρσξηζηνχ θνκβίνπ. Δπίζεο ε ρεηξνιαβή λα κελ θιεηδψλεη θαηά 

ηνλ ζπκπιεζηαζκφ ησλ ζθειψλ, ψζηε ην εξγαιείν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο δηαρσξηζηήο 

ηζηψλ.    

δ). Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο θαη δηαηνκήο αγγείσλ έσο θαη 7mm, λέαο ηερλνινγίαο,  

κε θπξηέο ζηαγψλεο κε ακθίπιεπξν άλνηγκα κήθνπο 21,6mm θαη ελζσκαησκέλε ιάκα δηαηνκήο 

ηζηψλ γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Με  κήθνπο 21 cm,  κε κήθνο ζπγθφιιεζεο ειεθηξνδίνπ 20,6mm 

θαη κήθνο θνπήο 19,8mm, κε ελζσκαησκέλν θαιψδην. Με δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο  απφ ηε 

ρεηξνιαβή ή θαη πνδνδηαθφπηε θαη επίζηξσζε λαλνϋιηθνύ.  

Γηα όια ηα είδε ηνπ α/α 21, 22, 23, νη πξνζθέξνπζεο εηαηξείεο λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά 

ηνπο όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ησλ εηδώλ πνπ πξνζθέξνπλ, ζα παξέρνπλ θαη ηνλ 

απαξαίηεην ζπλνδό εμνπιηζκό. 

24. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΚΑΘΗΛΧΗ ΠΛΔΓΜΑΣΟ 

α). Δξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνοιαπαξνζθνπηθά κε ζηπιεφ5mm θαη κήθνο 36cm. Να 

πεξηιακβάλεη 12απνξξνθήζηκα θιηπ (πνιπδηνμαλφλεο/πνιπγιαθηίλεο) ζρήκαηνο δηπιήο άγθπξαο κε 

δχν ζεκεία θαζήισζεο γηα αζθαιέζηεξε ζπγθξάηεζε πιέγκαηνο. 

β). Δξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο ιαπαξνζθνπηθά κε ζηπιεφ5mm θαη κήθνο 36cm. Να 

πεξηιακβάλεη 25απνξξνθήζηκα θιηπ (πνιπδηνμαλφλεο/πνιπγιαθηίλεο) ζρήκαηνο δηπιήο άγθπξαο κε 

δχν ζεκεία θαζήισζεο γηα αζθαιέζηεξε ζπγθξάηεζε πιέγκαηνο. 

γ). Δξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο κε θπξηφ ζηπιεφ20cm. Να πεξηιακβάλεη 20απνξξνθήζηκαθιίπ 

(πνιπδηνμαλφλε/πνιπγιαθηίλε) ζρήκαηνο δηπιήο άγθπξαο κε δχν ζεκεία θαζήισζεο γηα αζθαιέζηεξε 

ζπγθξάηεζε πιέγκαηνο. 

δ). Δπαλαθνξηηδφκελν ελδνζθνπηθφ εξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο κίαο ρξήζεο. Γηαζέηεη ζηεηιεφ 

5mmαξζξνχκελν65ᵒ. Φέξεη 30απνξξνθήζηκα θιηπ απφ PGLA ζε ζρήκα βίδαο χςνπο5,1mm κε 

πηεξχγηα ζηήξημεο γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη έλδεημε αζθαινχο θαζήισζεο. 

Αληαιιαθηηθή θεθαιή εξγαιείνπ θαζήισζεο πιέγκαηνο α/α 24.δ),  κε 10 απνξξνθήζηκα θιηπ PGLA 

ζε ζρήκα βίδαο χςνπο 5,1mm κε πηεξχγηα ζηήξημεο γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη έλδεημε αζθαινχο 

θαζήισζεο. 
 

  

Β. ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ - ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ 
 

ε φια ηα αλαιψζηκα κηαο ρξήζεσο   πξέπεη θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη έληππν κε αλαιπηηθέο 

νδεγίεο ρξήζεσο ,ελψ επίζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο Δπξσπαηθνχο θαη Γηεζλείο θαλφλεο 

αζθαιείαο. 
 

1. ΒΔΛΟΝΗ ΚΛΗΡΟΘΔΡΑΠΔΙΑ. 

Βειφλε ζθιεξνζεξαπείαο, κηαο ρξήζεο, ελδνζθνπίσλ, 21 θαη 256G κε κήθνο  βειφλαο 3mm 

– 6mm, κε ζσιήλα απφ ηεθιφλ δηακέηξνπ 2,3mm θαη κήθνπο 230cm.                                                                                

Να δηαζέηεη αζθαιέο θιείδσκα θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδφ ηεο ηχπνπ push - pull. 

 

2. ΛΑΒΙΓΑ ΒΙΟΦΙΑ ΓΑΣΡΟΚΟΠΙΟΤ.                                                                                        

Λαβίδα βηνςίαο γαζηξνζθνπίνπ κε θαζεηήξα επηθαιπκέλν απφ ηεθιφλ δηακέηξνπ 2,5mm θαη  
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κήθνπο 160cm. Να πξνζθέξνληαη κε θαη ρσξίο αθίδα , oval κε θαη ρσξίο αθίδα, alligator κε 

θαη ρσξίο αθίδα, jumbo. 

 

3. ΛΑΒΙΓΑ ΒΙΟΦΙΑ ΚΟΛΟΝΟΚΟΠΙΟΤ.                                                                                             

Λαβίδα βηνςίαο θνινλνζθνπίνπ κε θαζεηήξα επηθαιπκέλν απφ ηεθιφλ δηακέηξνπ 2,5mm θαη  

κήθνπο 230cm. Να πξνζθέξνληαη κε θαη ρσξίο αθίδα , oval κε θαη ρσξίο αθίδα, alligator κε 

θαη ρσξίο αθίδα, jumbo. 

 

4. ΒΡΟΓΥΟ ΠΟΛΤΠΔΚΣΟΜΗ.                                                                                                           

Βξφγρνο πνιππεθηνκήο κηαο ρξήζεο, ζπκβαηφο κε ηελ δηαζεξκία  ERBE ICC 200, κε 

πιεθηφ ζχξκα θνπήο ζε θαζεηήξα επηθαιπκέλν απφ ηεθιφλ δηακέηξνπ 2,3mm θαη  κήθνπο 

230cm. Να δηαηίζεληαη ζε αλνίγκαηα 10, 15, 20, 25 θαη 30cm. Να δηαζέηνπλ εξγνλνκηθή, 

δηαβαζκηζκέλε ιαβή ηχπνπ three - ring. 

 

5. ΒΡΟΓΥΟ ΠΟΛΤΠΔΚΣΟΜΗ.  

Βξφγρνο πνιππεθηνκήο κηαο ρξήζεο κε κνλφ ζχξκα θνπήο ( monofilament ) ζε θαζεηήξα 

επηθαιπκέλν απφ ηεθιφλ δηακέηξνπ 2,3mm θαη  κήθνπο 230cm θαη ζπκβαηνί κε ηελ δηαζεξκία  

ERBE ICC 200. Να δηαηίζεληαη ζε αλνίγκαηα 10, 15, 20, 25 θαη 30cm. Να δηαζέηνπλ 

εξγνλνκηθή, δηαβαζκηζκέλε ιαβή ηχπνπ three - ring.  

 
 

6. ΛΑΒΙΓΑ ΤΛΛΗΦΗ ΞΔΝΧΝ ΧΜΑΣΧΝ – ΓΙΥΣΤ. 

Να δηαζέηεη δηαθαλέο δίρηπ κέζα απφ ην νπνίν λα είλαη επδηάθξηην ην ζπιιεθζέλ 

αληηθείκελν. Να δηαζέηεη θαζεηήξα απφ PTFE  δηακέηξνπ 2,5mm θαη κήθνπο 230cm. Να 

δηαηίζεηαη ζε δηαζηάζεηο 30Υ60mm θαη 40Υ75mm. Να δηαηίζεληαη θαη ζε δηάκεηξν 

αλνίγκαηνο 25 θαη 35 mm. 
 

7. ΔΠΙΣΟΜΙΟ ΓΑΣΡΟΚΟΠΗΔΧΝ. 

Δπηζηφκην γαζηξνζθνπήζεσλ κηαο ρξήζεο κε ξπζκηδφκελν ινπξάθη πεξίδεζεο απφ 

πνιππξνππιέλην κε άλνηγκα γηα ην ελδνζθφπην κεγαιχηεξν ή ίζν απφ 20Υ25mm. Σν 

ινπξάθη λα είλαη κεηαβιεηήο ειαζηηθφηεηαο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη άλεζε ηνπ 

αζζελνχο. 

 

8. ΠΑΓΙΓΑ ΠΟΛΤΠΟΓΧΝ. 

Παγίδα πνιππφδσλ 1, 4 θαη 5 ζέζεσλ πνπ λα πξνζαξκφδνληαη κεηαμχ ελδνζθνπίνπ θαη 

αλαξξφθεζεο. Κάζε πνιχπνδαο λα απνζεθεχεηαη ζε μερσξηζηή ζέζε.  

 

9. ΜΔΛΑΝΙ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ ΜΑΡΚΑΡΙΜΑΣΟ. 

Μειάλη ελδνζθνπηθνχ καξθαξίζκαηνο ησλ 5ml πξνθνξησκέλν ζε ζχξηγγα.                                                                 

Η ζχξηγγα λα δηαζέηεη ξχγρνο κε θιείδσκα αζθαιείαο luer - lock.  

Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο γαζηξεληεξνινγηθήο 

εηαηξείαο. Να έρεη έγθξηζε γηα πξνεγρεηξεηηθή ζήκαλζε νξαηφ γηα πάλσ απφ δχν ρξφληα θαη 

γηα θιηληθή παξαθνινχζεζε βιαβψλ πνπ αθαηξέζεθαλ, νξεηφ γηα πάλσ απφ δέθα ρξφληα.                                                                                                                                                                              

Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία ελφο ηεκαρίνπ. 
             

 

10.ΓΙΑΥΧΡΙΜΔΝΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ. 

Γηαρσξηζκέλν νπδέηεξν ειεθηξφδην κηαο ρξήζεο θαη ζπκβαηφ κε  δηαζεξκία  ERBE ICC 200. Kπηίν 

ησλ 50 ηεκαρίσλ  
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11. ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΠΡΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΔΝΟ 

 Καζεηήξαο πξνζπλαξκνινγεκέλνο  θιηπ ηηηαλίνπ ηχπνπ V κηαο ρξήζεο. Να δηαζέηεη 2 ζηαγφλεο. Να 

δηαηίζεηαη ζε κήθε 1650mm θαη 2300mm. Να έρεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360 κνίξεο, 

δεμηφζηξνθα ή αξηζηεξφζηξνθα. Να δηαζέηεη πξνθνξησκέλν clip ηηηαλίνπ κήθνπο 6mm θαη γσλίαο 

ζηαγφλσλ 135 κνίξεο. Σν clip ηηηαλίνπ λα δηαηίζεηαη ζε κήθε ζηαγφλσλ 7,50mm θαη 9,5mm. 

 

12. ΔΣ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΝΧΗ ΚΙΡΧΝ ΟΙΟΦΑΓΟΤ & ΔΧΣΔΡ. 

ΑΙΜΟΡΡΟΨΓΧΝ 

εη ελδνζθνπηθήο πεξίδεζεο θηξζψλ νηζνθάγνπ, πνιιαπιψλ πξνηνπνζεηεκέλσλ δαθηπιίσλ (4, 6 ή 

10, θαη΄ επηινγήλ) απφ θπζηθφ ειαζηηθφ θανπηζνχθ, γηα απνιίλσζε νηζνθαγηθψλ θηξζψλ ζηελ 

γαζηξν-νηζνθαγηθή ζπκβνιή θαη επάλσ απφ απηή θαζψο θαη γηα απνιίλσζε εζσηεξηθψλ 

αηκνξξνίδσλ πνπ βξίζθνληαη επάλσ απφ ηελ νδνλησηή γξακκή, θαηάιιειν γηα πνιιαπιέο 

απνιηλψζεηο κε κηα εηζαγσγή ηνπ ελδνζθνπίνπ.  

Nα απνηειείηαη απφ:   

δηαθαλή πιαζηηθφ θχιηλδξν Opti - Vu Barrel επξείαο νξάζεσο απφ καιαθή ζηιηθφλε γηα πξνζηαζία 

ηνπ ελδνζθνπίνπ, πξνζαξκνδφκελν αζθαιψο κε ελζθήλσζε ζην άθξν ηνπ ελδνζθνπίνπ, κε 

ελζσκαησκέλε ρνξδή απειεπζέξσζεο θαη  4, 6 ή 10 πξνηνπνζεηεκέλνπο δαθηπιίνπο απφ θπζηθφ 

ειαζηηθφ latex, κε εηδηθφ ζρεδηαζκφ, ζρήκα θαη δηάκεηξν γηα απφιπηε εθαξκνγή ζηνπο θηξζνχο θαη 

κεγάιε παξακνλή ζηνλ νηζνθάγν γηα αζθαιή απνιίλσζε 

- In-vitro κειέηεο λα απνδεηθλύνπλ, όηη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο θαη ε πςειή αθηηληθή δύλακε 

ησλ δαθηπιίσλ από θπζηθό ειαζηηθό latex δηαζθαιίδνπλ ην πνιύ ρακειό πνζνζηό νιίζζεζεο 

ησλ δαθηπιίσλ πεξηνξίδνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα ππνηξνπήο ηεο θηξζνξξαγίαο. 

- Ο πξνηειεπηαίνο δαθηχιηνο λα είλαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ( clear band ), πξνεηδνπνηψληαο έηζη 

ηνλ ρεηξηζηή φηη απνκέλεη κφλν έλαο δαθηχιηνο γηα έθπηπμε.  

- εηδηθή πεξηζηξνθηθή ιαβή απνιηλσηή κε ραξαθηεξηζηηθή πξνεηδνπνηεηηθή αίζζεζε θαηά ηελ 

απειεπζέξσζε θάζε δαθηπιίνπ, γηα απφιπηα ειεγρφκελε απειεπζέξσζε, πξνζαξκνδφκελε ζην 

θαλάιη εξγαζίαο ηνπ ελδνζθνπίνπ κε εηδηθφ απιφ γηα έγρπζε-πιχζε ψζηε λα βειηησζεί ην πεδίν 

νξάζεσο 

- θαζεηήξα-εμάξηεκα ηνπνζέηεζεο-ζχλδεζεο ησλ δαθηπιίσλ κε ην ελδνζθφπην κε δηπιά άγθηζηξα 

- κεηαιιηθφ αληάπηνξα έγρπζεο-πιχζεο γηα δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ νξάζεσο  

Σα ζεη λα δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία κεγεζψλ ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε φια ηα ελδνζθφπηα, 

θαιχπηνληαο εμσηεξηθή δηάκεηξν νξγάλνπ απφ 8.6 έσο θαη 14mm, κήθνο απφ 122 έσο θαη 190cm, 

ζε απνζηεηξσκέλε πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία. 
 

13. ΠΛΗΡΔ ΔΣ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ ΣΤΠΟΤ ΔΛΞΔΧ ΓΙΑ ΑΡΥΙΚΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

Να είλαη ηχπνπ έιμεσο - PULL, ζπλδπαζκέλεο δηαδεξκηθήο - ελδνζθνπηθήο αξρηθήο ηνπνζέηεζεο κε 

δπλαηφηεηα καθξάο δηάξθεηαο παξακνλήο ( 12 - 18 κήλεο), απνηεινχκελν απφ: 

 

• Αθηηλνζθηεξφ ζσιήλα ζίηηζεο απφ δηαθαλή ζηιηθφλε πςειήο επθακςίαο πνηφηεηαο θαη αληνρήο, 

δηακέηξνπ 20 ή 24fr (επξεία εζσηεξηθή δηάκεηξνο 4.7 θαη 5.5mm αληίζηνηρα γηα πςειή ξνή) 

αθαηξνχκελν εμσηεξηθά-κε ελδνζθνπηθά, κε ελδείμεηο βάζνπο αλά 2cm θαη αθηηλνζθηεξφ 

πεπιαηπζκέλν άθξν ζε ζρήκα ζφινπ - DOME γηα βέιηηζηε θαζήισζε ζην ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ.                                              

Να θέξεη απνζπψκελε θεθαιή ζίηηζεο δχν δξφκσλ, γηα ζίηηζε θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ, αλαηνκηθά 

πέικαηα γηα ηελ θαζήισζή ηνπ ζην δέξκα θαη αληηπαιηλδξνκηθφ clip ζίηηζεο 

• Αλζεθηηθφ ζχξκα εηζαγσγήο ηχπνπ looped insertion wire κήθνπο 150cm, απφ αλνμείδσην ράιπβα 

κε επηθάιπςε Teflon. 

• Βξφγρν ζχιιεςεο cold snare κε ζεθάξη Teflon θαη εχρξεζηε ιαβή ρεηξηζκνχ ελφο ρεξηνχ 3 

δαθηχισλ. 

•  Κάιπκκα έθζεζεο ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ, ζσιελίζθν κε βειφλα εηζαγσγήο Seldinger, βειφλα 

trocar, Νπζηέξη, Λεπηφ ςαιίδη, χξηγγα 6cc, 5 επηζέκαηα γάδαο, θακππισηέο αηκνζηαηηθέο ιαβίδεο, 

πδαηνδηαιπηφ ιηπαληηθφ. 

•  Πξνζαξκνζηέο ηνπ ζσιήλα ζίηηζεο κνλνχ θαη δηπινχ απινχ ( universal adapter, bolus adapter ). 

•  Δμαξηήκαηα αζθάιηζεο - ζηεξέσζεο ηνπ ζσιήλα ζίηηζεο ( πνπ δελ απαηηνχλ ξαθέο ζην δέξκα ),  

ψζηε λα απνθεπρζεί κειινληηθή κεηαθίλεζή ηνπ. 
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Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία κε αλαιπηηθφ εγρεηξίδην νδεγηψλ 

ρξήζεο θαη νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεηήξα ζίηηζεο θαη φια ηα 

εμαξηήκαηα ηνπ ζεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα κε ηελ ζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα επθνιία ρξήζεο, νηθνλνκία ρξφλνπ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ έθζεζεο ηνπ θιηληθνχ 

γηαηξνχ ζην αίκα θαη άιινπο κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο. 

εκείσζε: ν ζσιήλαο ζίηηζεο λα δηαζέηεη εηδηθφ ζρεδηαζκφ θαη εζσηεξηθή δηάκεηξν ψζηε λα  είλαη 

ζπκβαηφο κε εηζαγσγή γαζηξν - λεζηηδηθνχ ζσιήλα PEG - JEJUNAL δηακέηξνπ 9 θαη 12fr.  

 

14.  ANTAΛΛΑΚΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΙ  

εη αληαιιαθηηθνχ θαζεηήξα γαζηξνζηνκίαο κε κπαιφλη ζπγθξάηεζεο ηξηψλ απιψλ, κηαο ρξήζεο, 

δηακέηξνπ 12 έσο 30Fr, απφ δηάθαλε αηξαπκαηηθή καιαθή ζηιηθφλε γηα ηαηξηθή ρξήζε, πςειήο 

πνηφηεηαο, αληνρήο θαη επθακςίαο γηα βέιηηζηε άλεζε ηνπ αζζελή, κε ελζσκαησκέλν κπαιφλη 

θαζήισζεο, γηα άκεζε ηνπνζέηεζε ρσξίο ηε ρξήζε ελδνζθνπίνπ.  

Να θέξεη εμσηεξηθή δηαγξάκκηζε αλά 2cm γηα ηελ εθηίκεζε βάζνπο ζε κήθνο 10cm, ελζσκαησκέλε 

θεθαιή ζίηηζεο  ηξηψλ ( 3 ) νδψλ κε επθξηλή ζήκαλζε γηα εληεξηθή ζίηηζε, ρεξήγεζε θαξκάθσλ θαη 

δηάηαζε - απνζπκπίεζε ηνπ κπαινληνχ κε ελζσκαησκέλεο ηάπεο θξαγήο αζθαιείαο κπαιφλη 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 5 - 20ml αλζεθηηθφ ζην PH ηνπ ζηνκάρνπ ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα 

πιήξσζε/δηάηαζε κε ζηείξν - απεζηαγκέλν λεξφ θαη αλαηνκηθφ πέικα ζηιηθφλεο γηα ηελ θαζήισζε 

ηνπ ζην δέξκα κε εηδηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ απνθπγή εξεζηζκψλ θαη θαηαθιίζεσλ.  

Η θεθαιή ζηαζεξνπνίεζεο δέξκαηνο λα παξέρεη αζθαιή ζηαζεξνπνίεζε ρσξίο ρξήζε άιισλ 

ζπλδεηηθψλ.  

Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία ηνπ ελφο ηεκαρίνπ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη επίζεο αλαιπηηθφ εγρεηξίδην πεξηπνίεζεο αζζελνχο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ θαζεηήξα. 
 

15. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΓΙΑΣΟΛΗ ΑΥΑΛΑΙΑ ΟΙΟΦΑΓΟΤ 

Καζεηήξαο κπαιφλη δηαζηνιήο αραιαζίαο νηζνθάγνπ δηπινχ απινχ κηαο ρξήζεο, κε έγρξσκν 

θέξνληα θαζεηήξα κήθνπο 75cm, κε θσληθφ αηξαπκαηηθφ άθξν θαη αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο πνπ 

νξηνζεηνχλ ηα άθξα θαη ην κέζνλ ηνπ κπαινληνχ θαη ελζσκαησκέλν κπαιφλη πςειήο αληνρήο θαη 

αθηηληθήο δχλακεο, κήθνπο 8cm, δηακέηξνπ 30 θαη 35mm.                                                                        

Nα ρξεζηκνπνηείηαη πάλσ απφ πξνηνπνζεηεκέλν νδεγφ ζχξκα Savary.                                                                                        

Nα ρξεζηκνπνηείηαη πάλσ απφ πξνηνπνζεηεκέλν νδεγφ ζχξκα Savary.   
 

 16. ΠΡΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΔΝΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ. 

 Πξνζπλαξκνινγεκέλνο θαζεηήξαο βξφρνο πεξίδεζεο πνιχπνδσλ κηαο ρξήζεσο Endo loop.                            

 Nα δηαηίζεηαη θαη ζε δηάκεηξν 30mm. 
                                                                               

    

                                                                                             Η επηηξνπή 

 

                                                                                       Γθιψηζνο  Ισάλλεο 

    

     

 

                                                                                       ίζθνο  Γεκήηξηνο 

 

 

 

                                                                                       Φηζηέο  Νηθφιανο 


