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Γηαγλωζηηθνί θαζεηήξεο  (L+ R) Judkins, Amplatz, Bypass, IMA, Multipurpose, 480 

Γηαγλωζηηθνί θαζεηήξεο  Pigtail 30 

Μνξθνκεηαηξνπείο πηέζεωλ (TRADUCERS) κηάο ρξήζεωο πνπ θέξεη : α) ελζωκαηωκέλν ην κηθξνθύθιωκα κεηαηξνπήο ηεο πίεζεο, 

β) ζπζθεπή νξνύ κεγαινζηαγόλω, γ) πξνεθηάζεηο ζύλδεζεο πξνο ηνλ αζζελή πηέζεωλ 720 psi θαη κήθνπο πεξί ηα 150 cm, δ) δύν 

ηξόπνπο έθπιπζεο / flash (πίεζε θαη εθειθπζκό), ε) θίιηξν αεξαγωγό ζην ηέινο ηεο ζπζθεπήο θαη δ) λα δηαηίζεληαη δωξεάλ ηα 

ζπλδεηηθά θαιώδηα θαη νη βάζεηο ζηήξημεο γηα λα είλαη ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

10 

Σθηαγξαθηθά 150 ml 400 

DVD Verbatin 500 

Απηνθόιιεηα DVD 500 

SET ιματισμού αγγειογραυίας αποστειρωμένο μηριαίας προσπέλασης αποτελούμενο από:      

1. Κάιπκκα ηξαπεδηνύ 150x180 cm αδηάβξνρν, εληζρπκέλν, απνξξνθεηηθό. 

2 Σεληόλη 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) Χεηξνπξγηθέο κπινύδεο XL εληζρπκέλεο ζηα καλίθηα θαη εκπξόο κε 2 πεηζέηεο 40x40 cm γηα ην ζθνύπηζκα ηωλ ρεξηώλ. 

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

5. Κάιπκκα θινπνξνζθνπίνπ πιαζηηθό, δηαθαλέο δηακέηξνπ 80 cm πεξίπνπ κε ιάζηηρν. 

6. Λεθαλίδην πιαζηηθό 500 ml θαη 3 κηθξά 250 ml                                                                                                                           

7. Γάδεο δηαζηάζεωλ 10x20 cm κνλέο θαη δηπιέο. 

8. Σύξηγγεο Manifold 10ml, rotator 

9. Manifold 3port 

180 

Καιύκκαηα πεηαζκάηωλ 180Χ180 500 

Ρόκπεο απνζηεηξωκέλεο κηαο ρξήζεο 300 

Γάληηα απνζηεηξωκέλα (δεύγε) 600 

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

Σεη ζεθαξηνύ θεξθηδηθήο 5F, 6F, πδξόθηια, κε βειόλα 21G, νδεγό ζύξκα 0,018΄΄ (0.46 mm), κε κήθε 7, 11, 16, 23 cm  10 

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 

Σύξηγγεο  200ml γηα θνηιηνγξαθία κε ζπλδεηηθό 80 

Καζεηήξεο SWAN-GANZ απινί 110 cm  15 

 
 


