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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         Υίος 11.02.2022 

2
η
 Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ                                                 Αριθ. Πρωη.: 2092/14.02.22 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

         «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

1. ΓΙΥΑΛΩΣΟ ΔΝΓΟΜΟΥΔΤΜΑ 

 Από πνιπηεηξαθζνξηαηζπιέλην θαη θζνξησκέλν αηζπινπξνππιέλην (e-PTFE/FEP) θαη   

        κεηαιιηθό ζθειεηό ζεξκηθήο κλήκεο από Νηηηλόιε θαη ππνλεθξηθή ζηήξημε. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο CE. 

 Να έρεη ειεγρόκελν κεραληζκό επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ βαζηθνύ κνζρεύκαηνο. 

 Γηάκεηξνο θπξίνπ ζηειέρνπο:     

       23-31mm, δηάκεηξνο νκόπιεπξσλ ζθειώλ10-20mm. 

2. ΑΤΣΟΓΙΑΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΜΟΥΔΤΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΟΡΣΗ 

 Με εμσηεξηθό ζθειεηό ζεξκηθήο κλήκεο από Νηηηλόιε θαη πνιπηεηξαθζνξηαηζπιέλην θαη 

θζνξησκέλν αηζπινπξνππιέλην (e-PTFE/FEP). 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο CE. 

 Να δηαηίζεηαη ζε επζεία θαη θσληθή κνξθή. 

 Γηάκεηξνο:21-45mm. Μήθνο 10,15 θαη 20cm. 

 

3. ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΑ ΔΝΓΟΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΔΣΡΑΦΘΟΡΙΟΑΙΘΤΛΔΝΙΟ  

    (e-PTFE) ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΟ ΚΔΛΔΣΟ 

 

 Θεξκηθήο κλήκεο από Νitinol θαη ζπλδέζκνπο επαξίλεο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα. 

 Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο CE. 

Να δηαηίζεηαη ζε δηακέηξνπο  5 έσο 13 mm θαη κήθνο 2,5   έσο 25cm. 

 

4. ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΑ ΔΝΓΟΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΔΚΠΣΤΟΜΔΝΑ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΙ 

 Από πνιπηεηξαθζνξηαηζπιέλην (e-PTFE) θαη αλνμείδσην ράιπβα θαη ζπλδέζκνπο 

επαξίλεο ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο. 

 Να δηαηίζεηαη ζε δηακέηξνπο από 5 έσο 11mm θαη κήθε 15 έσο 79mm. 

 Να δύλεηαη ε δπλαηόηεηα επηπιένλ έθπηπμεο έσο 16 mm δηάκεηξν. 

5. ΓΙΥΑΛΩΣΑ ΑΟΡΣΙΚΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ 

  Από e-PTFE STRETCH (επηκεθπλόκελα),εληζρπκέλα κε εμσηεξηθή κεκβξάλε, ε νπνία 

δελ επηηξέπεη αηκνξξαγίεο από ηηο νπέο ζπξξαθήο, κε ιεπηνύ θαη θαλνληθνύ ηνηρώκαηνο 

ζθέιε, δηακέηξνπ 12x6mm έσο 24x12mm θαη κήθνπο 40-50cm. 
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6. ΑΓΓΔΙΑΚΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ 

 Από e-PTFE STRETCH (επηκεθπλόκελα), ιεπηνύ ηνηρώκαηνο, εληζρπκέλα κε 

εμσηεξηθή κεκβξάλε, ε νπνία δελ επηηξέπεη αηκνξξαγίεο από ηηο νπέο ζπξξαθήο, κε 

αθαηξνύκελνπο δαθηπιίνπο θαη εζσηεξηθή επηθάλεηα κε ζπλδέζκνπο επαξίλεο 

ζηαδιακής απελεσθέρωζης ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιύηεξε βαηόηεηα ηνπ 

κνζρεύκαηνο, δηακέηξνπ 5-8mm θαη κήθνπο 40-90cm. 

 Από e-PTFE STRETCH (επηκεθπλόκελα), θαλνληθνύ ηνηρώκαηνο, εληζρπκέλα κε 

εμσηεξηθή κεκβξάλε ε νπνία δελ επηηξέπεη αηκνξξαγίεο από ηηο νπέο ζπξξαθήο, 

δηακέηξνπ 6 mm θαη κήθνπο 40cm. 

 

7. ΔΝΓΟΑΤΛΙΚΟ ΜΟΥΔΤΜΑ ΜΔ ΤΠΔΡΝΔΦΡΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΦΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΟΡΣΗ  

( ζπονδσλωηό ζύζηημα ηριών - (3) - ηεματίων ) 

Κύξην ζηέιερνο κνζρεύκαηνο, από πθαληό πνιπεζηεξηθό πιηθό ( DACRON ) ξακκέλν ζε 

απηνεθηεηλόκελεο ελδνπξνζέζεηο από NITINOL. Αξζξσηό γηα ηελ βέιηηζηε ηζνξξνπία ηνπ 

κνζρεύκαηνο κέζα ζην ζάθθν ηνπ αλεπξύζκαηνο. Τπεξλεθξηθή  ζηήξημε, από αθάιππηε 

κεηαιιηθή απηνεθπηπζόµελε ελδνπξόζεζε πνπ πεξηέρεη αθίδεο γηα πξόζζεηε θαζήισζε ηνπ 

κνζρεύκαηνο. Γηαζέηεη αζθάιεηεο δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ κνζρεύκαηνο 

αθόκε θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ.    Σν θέξνλ ζύζηεκα είλαη πξν θνξησκέλν ζε 

πδξόθηια ζεθάξηα  εηζαγσγήο FLEXOR κε αηκνζηαηηθή βαιβίδα  CAPTOR ρακεινύ 

πξνθίι 16 Fr γηα όια ηα κήθε θαη ηηο δηακέηξνπ (22-32 mm)  θαη 17FR γηα ηελ δηάκεηξν 

36mm.Δηεξόπιεπξα ζθέιε κνζρεύκαηνο, από πθαληό πνιπεζηεξηθό πιηθό ( DACRON ) 

ξακκέλν ζε απηνεθηεηλόκελε ζπεηξνεηδή ελδνπξόζεζε από NITINOL γηα ηελ θάιπςε 

αλεπξπζκαηηθσλ ιαγνλίσλ δηακεηξνπ απν 8mm κερξη θαη 24mm.                                                   

Σν θέξνλ ζύζηεκα είλαη πξνθνξησκέλν θαη νπιηζκέλν κέζα ζηα πδξόθηια ζεθάξηα κε 

αηκνζηαηηθή βαιβίδα  CAPTOR ρακεινύ πξνθίι (12 -14Fr). 

 

8. ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ 

Μπαιόλη Μνξθνπνίεζεο πνιπνπξεζάλεο πνπ ζηεξεώλεηαη ζην πξόζζην άθξν ελόο άμνλα 

θαζεηήξα ηξηπινύ απινύ ( δύν απινί πιήξσζεο θαη έλαο απιόο νδεγνύ ζύξκαηνο ) κε 

αηξαπκαηηθό άθξν. Να δηαζέηεη δύν αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 40mm 

κεηαμύ ηνπο θαη αζθάιεηα luerlock. Σν κπαιόλη κπνξεί λα πιεξσζεί ζε δηακέηξνπο από 

10mm έσο 37mm. Δίλαη ζπκβαηό κε ζεθάξη εηζαγσγέα ησλ 10Fr. 

 

9. ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ 

    i. J 0.035’’ – 175mm Γηαγλσζηηθό νδεγό ζύξκα, πνπ ζα απνηειείηαη από έλαλ εζσηεξηθό 

ππξήλα ν νπνίνο ζα είλαη ελσκέλνο κέζσ ελόο ζύξκαηνο αζθαιείαο κε ην εμσηεξηθό ζπείξακα. 

Σν εμσηεξηθό ζπείξακα λα είλαη επηζηξσκέλν κε PTFE γηα επθνιόηεξε εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

από ην αγγείν. Να δηαηίζεληαη σο αθνινύζσο:  Γηάκεηξνο: 0.035" Μήθνο: 80 - 260cm. 

   ii. J 0.035’’ – 260mm Γηαγλσζηηθό νδεγό ζύξκα, πνπ ζα απνηειείηαη από έλαλ εζσηεξηθό 

ππξήλα ν νπνίνο ζα είλαη ελσκέλνο κέζσ ελόο ζύξκαηνο αζθαιείαο κε ην εμσηεξηθό ζπείξακα. 

Σν εμσηεξηθό ζπείξακα λα είλαη επηζηξσκέλν κε PTFE γηα επθνιόηεξε εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

από ην αγγείν. Σύπνη ζπξκαησλ: AMPLATZ, AMPLATZ SUPER STIFF, ROSEN ΗΔΑVY 

DUTY, ΣΑΘΔΡΟΤ, ΚΙΝΗΣΟΤ, ΓΙΠΛΟΤ ΑΚΡΟΤ.                                                                     

Να δηαηίζεληαη σο αθνινύζσο: Γηάκεηξνο: 0.035" Μήθνο: 80 - 260cm. 

  iii. AMPLATZ SUPER STIFF  0.035’’ – 260mm                                                                                         
Γηαγλσζηηθό νδεγό ζύξκα, πνπ ζα απνηειείηαη από έλαλ εζσηεξηθό ππξήλα ν νπνίνο ζα είλαη 
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ελσκέλνο κέζσ ελόο ζύξκαηνο αζθαιείαο κε ην εμσηεξηθό ζπείξακα.                                         

Σν εμσηεξηθό ζπείξακα λα είλαη επηζηξσκέλν κε PTFE γηα επθνιόηεξε εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

από ην αγγείν. Να δηαηίζεληαη σο αθνινύζσο: Γηάκεηξνο: 0.035" Μήθνο: 80 - 260cm 

 iiii.  LUNDERQUIST EXTRA STIFF  

 Κπξηό κε δηάκεηξν 7,5mm,  ζηαζεξνύ ππξήλα απν αλνμείδσην ράιπβα (Stainless 

Steel) κεεπηθάιπςε PTFE, δηακέηξνπ 0.035", κήθνπο 260 ή 300cm,                              

κε εύθακπην άθξν 15cm ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο εζσηεξηθνύ ρξπζνύ ζπεηξώκαηνο 

γηα απμεκέλε νξαηόηεηα. 

 Με δηπιή θπξηόηεηα δηακέηξνπ 7,5mm ε πξώηε θαη 15mm ε δεύηεξε,  ζηαζεξνύ 

ππξήλα απν αλνμείδσην ράιπβα (Stainless Steel) κε επηθάιπςε PTFE, δηακέηξνπ 

0.035", κήθνπο 260 ή 300cm, κε εύθακπην άθξν 4cm ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο 

εζσηεξηθνύ ρξπζνύ ζπεηξάκαηνο 15cm γηα απμεκέλε νξαηόηεηα. 

 

10. ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΟΓΗΓΟ ΤΡΜΑ AQUATRACK  

Τδξόθηιν ζύξκα αγγεηνπιαζηηθήο πεξηθεξηθώλ αγγείσλ, κε ππξήλα από Nitinol, ζπλδεδεκέλν 

κε αθηηλνζθηεξό πνιπκεξέο. Σν ζύξκα λα θέξεη ηέζζεξα ζηξώκαηα πδξόθηιεο επηθάιπςεο 

ζπλδεδεκέλα κε ην θύξην ζώκα ηνπ κε ηελ ηερληθή Photolink πνπ εμαζθαιίδεη ηζρπξό δεζκό. Με 

ππξήλα από Nitinol γηα λα εμαζθαιίδεη θαιύηεξν έιεγρν γηα ηελ απνθπγή δηάηξεζεο ή 

δηαρσξηζκνύ ησλ αγγείσλ ελώ νη πδξόθηιεο ηδηόηεηεο ηνπ ζύξκαηνο παξακέλνπλ επί καθξόλ.  

Σξία εθαηνζηά πξνζρεκαηηζκέλνπ αθηηλνζθηεξνύ άθξνπ. Ο πεξηζηξνθέαο (torque device) λα 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. 

Γηάκεηξνο: 0.035’’. Μήθνο: 150cm, 180cm θαη 260cm. Regular, Stiff, εσθεία θαη κσρηά.    

 

11. ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΓΓΔΙΟΓΡΑΦΙΑ   

Καζεηήξαο Αγγεηνγξαθίαο Πεξηθεξηθώλ Αγγείσλ από Nylon,  κε πιέγκα θαη αθηηλνζθηεξό, 

(Tungsten Tip), κε ιεπηπλόκελν άθξν γηα νκαιή εηζαγσγή ζην αγγείν αθόκα θαη ρσξίο ζεθάξη. 

Δζσηεξηθή δηάκεηξνο απινύ 0.042" ζηα 4F, 0.048" ζηα 5F, αληνρή ζηα 1200 psi. 

ΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ : 65cm – 90cm - 100cm - 110cm  (αλάινγα ηελ ρξήζε), 

ΓΙΑΜΔΣΡΟ : 4F,5F  

ΥΗΜΑΣΑ: PIGTAIL, COBRA (5FR 65CM),  J-CURVE 1,2,3,  BERENSTEIN (5FR 

65CM),   VERTEBRAL (5FR 100CM). 

 

12. ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟ  ΚΑΘΔΣΗΡΑ  PIGTAIL   

Βαζκνλνκεκέλνο θαζεηήξαο PIG TAIL 5Fr - 7Fr  

Mε ηε ζπρλόηεξε αλά κήθνο βαζκνλόκεζε γηα ελδναπιηθή κέηξεζε αλεπξπζκάησλ θαη 

ζηελώζεσλ πξνεπεκβαηηθά. Mήθνο: 65cm -110cm Βαζκνλόκεζε κε 2, 10 θαη 20 ρξπζνύο 

δείθηεο 

 

13. ΘΗΚΑΡΙ ΔΙΑΓΩΓΗ  

Θεθάξη θαηαζθεπαζκέλν από πνιπαηζπιέλην κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επίζηξσζε από 1.5% 

MDX θαη αθηηλνζθηεξό άθξν. Η βαιβίδα λα έρεη 6 γισρίλεο θαη λα  είλαη πςίζηεο αζθαιείαο κε 

επίζηξσζε από πγξή ζηιηθόλε γηα νκαιή εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα ρσξίο ηξηβέο ε νπνία είλαη θαη 

απνζπώκελε. Η θάλνπια ηνπ ζεθαξηνύ κπνξεί λα ππνζηεί παξακόξθσζε 105 κνηξώλ  δίλνληαο 

ηε δπλαηόηεηα ζηνλ αζζελή λα βξίζθεηαη ζην θξεβάηη ηνπ ζε εκηθαζηζηή ζέζε.                                                                                                                     

Μεγέζνο : 7Fr  - 8Fr  Μήθνο: 11cm - 45cm. 

 

14. ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΗ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ 

ΚΟΙΝΗ ΛΑΓΟΝΙΟΤ, ΔΞΩ ΛΑΓΟΝΙΟΤ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑ:  
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Μεηαιιηθή απηνεθπηπζζόκελε ελδνπξόζεζε από θξάκα ληθειίνπ ηηηαλίνπ θπκαηνεηδνύο 

ζρεδίαζεο, ζηηιβσκέλεο επηθάλεηαο, πςειήο αθηηληθήο δύλακεο θαη άξηζηεο εθαξκνγήο ζηελ 

αλαηνκία ηνπ αγγείνπ. Σν ζύζηεκα κεηαθνξάο είλαη ηξηώλ αμόλσλ γηα ηνλ άξηζην έιεγρν ηεο 

ηνπνζέηεζεο θαη ν ρεηξηζκόο ηεο έθπηπμεο ηνπ ζηέλη είλαη δπλαηόο κε ην έλα ρέξη κέζσ 

εξγνλνκηθήο ιαβήο. Σν ζύζηεκα είλαη νκναμνληθό O.T.W. 0,035’’ σθέιηκνπ κήθνπο 80cm θαη 

135cm, κε νιηζζεξό πιηθό microglide γηα ηελ εύθνιε πξνζπέιαζε ηεο βιάβεο, δηέξρεηαη από 

ζεθάξη 6Fr, θέξεη δύν αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ ζηέλη θαη 

θέξεη αηξαπκαηηθό άθξν. Σν ζηέλη πξνζθέξεηαη ζε δηάκεηξν 5mm έσο θαη 10mm θαη ζε κήθε 

20mm έσο θαη 100mm. 

  

15. ΑΤΣΟΔΚΠΣΤΟΜΔΝΗ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΗ ΔΙΓΙΚΗ ΠΛΔΞΗ  ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΚΑΙ ΙΓΝΙΑΚΗ ΑΡΣΗΡΙΑ:  

Μεηαιιηθή απηνεθπηπζζόκελε ελδνπξόζεζε από θξάκα ληθειίνπ ηηηαλίνπ εηδηθήο πιέμεο κε έμη 

ζύξκαηα ληθειίνπ ηηηαλίνπ πιεγκέλα ην έλα γύξσ από ην άιιν γηα ηελ άξηζηε εθαξκνγή ζηελ 

αλαηνκία θαη ζηελ θίλεζε ηνπ αγγείνπ. Σν ζύζηεκα κεηαθνξάο είλαη ηξηώλ αμόλσλ γηα ηνλ 

άξηζην έιεγρν ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ν ρεηξηζκόο ηεο έθπηπμεο ηνπ ζηέλη είλαη δπλαηόο κε ην έλα 

ρέξη κέζσ εξγνλνκηθήο ιαβήο. Σν ζύζηεκα είλαη νκναμνληθό O.T.W. 0,018’’ σθέιηκνπ κήθνπο 

80cm θαη 120cm, κε νιηζζεξό πιηθό γηα ηελ εύθνιε πξνζπέιαζε ηεο βιάβεο, δηέξρεηαη από 

ζεθάξη 6Fr, θέξεη δύν αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ ζηέλη θαη 

θέξεη αηξαπκαηηθό άθξν. Σν ζηέλη πξνζθέξεηαη ζε δηάκεηξν 4.5mm έσο θαη 7.5mm θαη ζε 

κήθε 20mm έσο θαη 200mm.  

 

16. ΜΔΣΑΛΙΚΗ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΗΡΙΑΙΑ 

ΑΡΣΗΡΙΑ:  

Μεηαιιηθή ελδνπξόζεζε πξνθνξησκέλε ζε κπαιόλη θαηαζθεπαζκέλε από ρξώκην θνβάιηην 

(cobalt chromium alloy) πςειήο επειημίαο θαη κε ηδηαίηεξα ιεπηά struts.                                                    

Σν κπαιόλη είλαη κέζεο ελδνηηθόηεηαο, αληνρήο ζε πηέζεηο ηνπιάρηζηνλ 11atm, ηαρείαο 

ελαιιαγήο O.T.W.  0.035΄΄, κήθνπο 80cm θαη 135cm, είλαη επηθαιπκκέλν κε νιηζζεξό πιηθό 

microglide γηα ηελ εύθνιε πξνζπέιαζε ηεο βιάβεο, δηέξρεηαη από ζεθάξη 6Fr, θέξεη δύν 

αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ ζηέλη θαη θέξεη αηξαπκαηηθό άθξν. 

Σν ζηέλη πξνζθέξεηαη ζε δηάκεηξν 5mm έσο θαη 10mm θαη ζε κήθε 19mm, 29mm θαη 39mm 

θαη 59mm.  

 

17. ΜΔΣΑΛΙΚΗ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΝΔΦΡΙΚΗ 

ΑΡΣΗΡΙΑ:  

Μεηαιιηθή ελδνπξόζεζε πξνθνξησκέλε ζε κπαιόλη θαηαζθεπαζκέλε από ρξώκην θνβάιηην 

(cobalt chromium alloy) πςειήο επειημίαο θαη κε ηδηαίηεξα ιεπηά struts.                                                     

Σν κπαιόλη είλαη κέζεο ελδνηηθόηεηαο, αληνρήο ζε πηέζεηο ηνπιάρηζηνλ 11atm, ηαρείαο 

ελαιιαγήο R.X.  0.014’’, κήθνπο 80cm θαη 135cm, είλαη επηθαιπκκέλν κε νιηζζεξό πιηθό 

microglide γηα ηελ εύθνιε πξνζπέιαζε ηεο βιάβεο, δηέξρεηαη από ζεθάξη 5Fr, θέξεη δύν 

αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ ζηέλη θαη θέξεη αηξαπκαηηθό άθξν.                                                               

Σν ζηέλη πξνζθέξεηαη ζε δηάκεηξν 4mm έσο θαη 7mm θαη ζε κήθε 12mm,15mm θαη 18mm 

 

18. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΩΝ ΑΓΓΔΙΩΝ (O.T.W.)  

 ΜΔ ΤΡΜΑ 0,035":  

Καζεηήξαο πεξηθεξηθώλ αξηεξηώλ κε αηξαπκαηηθό εύθακπην άθξν ζπκβαηό κε νδεγό 

ζύξκα 0,035" O.T.W. θαη κήθνο θαζεηήξα 80cm θαη 135cm.Σν θέξνλ ζύζηεκα έρεη 
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ηδηαίηεξα ρακειό πξνθίι, είλαη θαηαζθεπαζκέλν από νιηζζεξνύ πιηθν microglide γηα 

επειημηα θαη νδεγεζηκόηεηα θαη έρεη δύν αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο ζέζεο ηνπ θαζεηήξα. Σα κπαιόληα πξνζθέξνληαη ζε δηακέηξνπο από 3mm έσο θαη 

14mm θαη ζε κήθε από 20mm έσο θαη 200mm.  

 ΜΔ ΤΡΜΑ 0,018": 

Καζεηήξαο πεξηθεξηθώλ αξηεξηώλ κε αηξαπκαηηθό εύθακπην άθξν ζπκβαηό κε νδεγό 

ζύξκα 0,018" O.T.W. θαη κήθνο θαζεηήξα 90cm θαη 150cm. Σν θέξνλ ζύζηεκα έρεη 

ηδηαίηεξα ρακειό πξνθίι, είλαη θαηαζθεπαζκέλν από νιηζζεξνύ πιηθό microglide γηα 

επειημία θαη νδεγεζηκόηεηα θαη έρεη δύν αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο ζέζεο ηνπ θαζεηήξα. Σα κπαιόληα πξνζθέξνληαη ζε δηακέηξνπο από 2mm έσο θαη 

6mm θαη ζε κήθε από 20mm έσο θαη 200mm.  

 ΜΔ ΤΡΜΑ 0,014":  

Καζεηήξαο πεξηθεξηθώλ αξηεξηώλ κε αηξαπκαηηθό εύθακπην άθξν ζπκβαηό κε νδεγό 

ζύξκα 0,014" O.T.W. θαη κήθνο θαζεηήξα 90cm θαη 150cm. Σν θέξνλ ζύζηεκα έρεη 

ηδηαίηεξα ρακειό πξνθίι, είλαη θαηαζθεπαζκέλν από νιηζζεξνύ πιηθό microglide γηα 

επειημία θαη νδεγεζηκόηεηα θαη έρεη δύν αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο ζέζεο ηνπ θαζεηήξα. Σα κπαιόληα πξνζθέξνληαη ζε δηακέηξνπο από 1,5mm έσο θαη 

4mm θαη ζε κήθε από 20mm έσο θαη 200mm. 

 

19. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΩΝ ΑΓΓΔΙΩΝ (RX)                                                                                                                   

 ΜΔ ΤΡΜΑ 0,014":                                                                                                                                          

Καζεηήξαο πεξηθεξηθώλ αξηεξηώλ κε αηξαπκαηηθό εύθακπην άθξν ζπκβαηό κε νδεγό 

ζύξκα 0,014" R.X. θαη κήθνο θαζεηήξα 80cm θαη 135cm. Σν θέξνλ ζύζηεκα έρεη 

ηδηαίηεξα ρακειό πξνθίι, είλαη θαηαζθεπαζκέλν από νιηζζεξνύ πιηθό microglide γηα 

επειημία θαη νδεγεζηκόηεηα θαη έρεη δύν αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο ζέζεο ηνπ θαζεηήξα.Σα κπαιόληα πξνζθέξνληαη ζε δηακέηξνπο από 4mm έσο θαη 

7mm θαη ζε κήθε από 15mm έσο θαη 40mm. 

 

20. ΤΡΜΑΣΙΝΟ ΟΓΗΓΟ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΔ ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ.  

 Οδεγό ζύξκα αγγεηνπιαζηηθήο 0,014" 190cm θαη 300cm πεξηθεξηθώλ αγγείσλ από 

αλνμείδσην αηζάιηλν ζώκα κε επηθάιπςε PTFE θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα ληθειίνπ 

ηηηαλίνπ (NITINOL) κε πδξόθηιε επηθάιπςε γηα ειαρηζηνπνίεζή ηεο ηξηβήο, κήθνπο 

3cm θαη ζθιεξόηεηα άθξνπ 2,8 θαη 3,5grams.  

 Οδεγό ζύξκα αγγεηνπιαζηηθήο 0,018" 190cm θαη 300cm πεξηθεξηθώλ αγγείσλ από 

αλνμείδσην αηζάιηλν ζώκα κε επηθάιπςε PTFE θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα ληθειίνπ 

ηηηαλίνπ (NITINOL) κε πδξόθηιε επηθάιπςε γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηξηβήο, κήθνπο 

3cm θαη ζθιεξόηεηα άθξνπ 2.8 θαη 3,5grams.  

 

21. ΤΡΜΑΣΙΝΟ ΟΓΗΓΟ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ  

ΓΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΛΙΚΟΔΙΓΗ ΑΓΓΔΙΑ. 

 Οδεγό ζύξκα αγγεηνπιαζηηθήο 0,035" 190cm θαη 300cm πεξηθεξηθώλ αγγείσλ από 

αλνμείδσην αηζάιηλν ζώκα κε επηθάιπςε πιαηίλαο θαη κε αηξαπκαηηθν άθξν (FLOPY), 

κήθνπο10cm.Δμαηξεηηθήο ζηξεπηηθόηεηαο θαη επειημίαο αιιά θαη ππνζηήξημεο όισλ ησλ 

πιηθώλ αγγεηνπιαζηηθήο.  

 Οδεγό ζύξκα αγγεηνπιαζηηθήο 0,018" 190cm θαη 300cm πεξηθεξηθώλ αγγείσλ από 

αλνμείδσην αηζάιηλν ζώκα κε επηθάιπςε πιαηίλαο θαη κε αηξαπκαηηθν άθξν (FLOPY), 
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κήθνπο 10cm. Δμαηξεηηθήο ζηξεπηηθόηεηαο θαη επειημίαο αιιά θαη ππνζηήξημεο όισλ 

ησλ πιηθώλ αγγεηνπιαζηηθήο.  

 Οδεγό ζύξκα αγγεηνπιαζηηθήο 0,014" 130cm, 190cm θαη 300cm πεξηθεξηθώλ αγγείσλ 

από αλνμείδσην αηζάιηλν ζώκα κε επηθάιπςε πιαηίλαο θαη κε αηξαπκαηηθν άθξν 

(FLOPY), κήθνπο 5cm. Δμαηξεηηθήο ζηξεπηηθόηεηαο θαη επειημίαο αιιά θαη 

ππνζηήξημεο όισλ ησλ πιηθώλ αγγεηνπιαζηηθήο.  

 

22. YΣΗΜΑ ΑΙΜΟΣΑΗ ΜΔ ΡΑΜΜΑ PERCLOSE  (5Fr εως 8Fr).  

ύζηεκα αηκόζηαζεο ξάκκα γηα ηελ δηαδεξκηθή ξαθή ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο ζε αζζελείο πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαγλσζηηθέο ή επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθαιή, ηαρεία θαη 

αμηόπηζηε αηκόζηαζε ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο. Η ζπζθεπή είλαη ζπκβαηή γηα αξηεξηαθνύο 

εηζαγσγείο από 5Fr έσο θαη 8Fr. Η ζπζθεπή δελ δηαηαξάζζεη ηελ ξνή θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ 

αίκαηνο κέζα ζην αγγείν κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη επηηξέπεη ηελ άκεζε εθ λένπ πξόζβαζε 

ζην αγγείν.  

 

23. ΤΣΗΜΑ ΑΙΜΟΣΑΗ ΜΔ ΡΑΜΜΑ & ΒΔΛΟΝΔ.  

ύζηεκα αηκόζηαζεο κέζσ ζύγθιηζεο & επηδηόξζσζεο ηεο μηριαίας αρηηρίας και θλέβας, 

απνηεινύκελν από κνλόθισλν ξάκκα πνιππξνππιελίνπ & 2 βειόλεο stainless steel ζεηξάο 300 , 

γηα ηελ δηα-δεξκηθή ζπξξαθή, ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαγλσζηηθέο ή επεκβαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαζεηεξηαζκνύ ζε:  

• εκεία πξόζβαζεο κεξηαίαο αξηεξίαο όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζεθάξηα από 5F έσο 21F. Γηα 

ζεθάξηα κεγέζνπο κεγαιύηεξα ησλ 8F έσο θαη 21F, απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 2 ζπζθεπέο.  

• εκεία πξόζβαζεο κεξηαίαο θιέβαο όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζεθάξηα από 5F έσο 24F.      Γηα 

ζεθάξηα κεγέζνπο κεγαιύηεξα ησλ 8F, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 1 ζπζθεπή  κε ζθνπό ηελ 

αζθαιή, ηαρεία θαη αμηόπηζηε αηκόζηαζε θαη ηελ ηαρεία θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελή.                          

Γελ δηαηαξάζζεη ηε ξνή θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αίκαηνο κέζα ζην αγγείν κεηά ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπ θαη επηηξέπεη ηελ άκεζε εθ λένπ πξόζβαζε ζην αγγείν. Σν πιηθό επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα 

ππνβιεζεί ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ TESLA.                                                                                                                                              

Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη ιήμεο απηήο (ιήμε 

ηνπιάρηζηνλ ζε ηξία έηε). Η πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη από εξγαζίεο θαη αλαθνξέο ζε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 

 

 

 

                                                                                               Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

                                                                                      ΙΚΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

                                                                                     ΣΔΦΑΝΙΓΗ  ΙΩΑΝΝΗ 

 

                                                                                      ΣΑΜΠΗ  ΓΔΠΟΙΝΑ 
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