
Ι.1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ 
 

 Α.Π 9049/26-07-16 

 

1. Τξνθάξ θνηιίαο δηαθαλή ζε όιν ην κήθνο ηνπο, κε βαιβίδα αέξνο, ιόγρε 

ζρήκαηνο λπζηεξηνύ, αηξαπκαηηθό  θάιπκκα  αζθαιείαο ηεο ιόγρεο θαη 

ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή, κε ελζσκαησκέλν κεησηήξα ή κε δπλαηόηεηα 

πξνζζήθεο απηνύ, ζε κεγέζε 5mm, 10/11mm, 10/12mm.   

       

2. Τξνθάξ θνηιίαο δηαθαλή ζε όιν ην κήθνο ηνπο, κε βαιβίδα αέξνο, ιόγρε 

ζρήκαηνο λπζηεξηνύ, αηξαπκαηηθό  θάιπκκα  αζθαιείαο ηεο ιόγρεο θαη 

ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή, κε ελζσκαησκέλν κεησηήξα ή κε δπλαηόηεηα 

πξνζζήθεο απηνύ, ζε κεγέζε 5mm, , 10/12mm κε κήθνο  ζηεηιενύ 150MM

  

 

 

3. Τξνθάξ αλνηθηήο ηερληθήο (Hasson) δηαθαλή, κε βαιβίδα αέξνο, αηξαπκαηηθό 

ζπείξσκα ζηαζεξνπνίεζεο, θσληθό ζηαζεξνπνηεηή, ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή, 

ηέζζεξηο επηπιένλ ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζσ ξάκκαηνο,ρσξίο ιόγρε, κήθνπο 

θάλνπιαο 100 mm, κε αηξαπκαηηθά ζθέιε, ζε κέγεζνο 10/12 mm, κε ελζσκαησκέλν 

κεησηήξα ή δπλαηόηεηα πξνζζήθεο απηνύ. 

   

 

4. Μεησηήξεο από 10/12 mm ζε 5 mm γηα εθάπαμ ηνπνζέηεζε ζηα ηξνθάξ (ησλ 

εηδώλ 1 & 2) αλ απαηηεζνύλ.  

 

5. Δλδνζθνπηθά εξγαιεία απνιίλσζεο αγγείσλ πεξηέρνληα 20 θιηπο ηηηαλίνπ, 

πεξηζηξεθόκελνπ ζηπιενύ δηακέηξνπ 10/11 & 12 mm, κε κεραληζκό αζθαιείαο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θιηπ ζηηο ζηαγόλεο ηνπ εξγαιείνπ, κε έλα ζηάδην ππξνδόηεζεο ηνπ 

εξγαιείνπ, κεραληζκό ερεηηθήο επηβεβαίσζεο ππξνδόηεζεο & δείθηε κέηξεζεο ησλ 

θιηπο, ζε κέγεζνο θιηπο κεζαίν/ κεγάιν 10mm & κεγάιν 12mm.  

 

6. Βέξεο δεκηνπξγίαο πλεπκνλνπεξηηνλαίνπ κηαο ρξήζεο κε ζηεηιεό/ θάλνπια από 

αλνμείδσην αηζάιη, κε ερεηηθό & νπηηθό κεραληζκό επηβεβαίσζεο εηζρώξεζεο & 

κπίιηα ειέγρνπ εηζρώξεζεο ζηελ πεξηηνλατθή ρώξα. Σε θαλνληθό (120 mm) & 

κεγαιύηεξν κήθνο (150 mm). 

 

7. Λαπαξνζθνπηθό ζεη ιαβίδσλ πνπ λα πεξηιακβάλεη: 

i) Γύν ιαβίδεο ζύιιεςεο κε κεραληζκό θιεηζίκαηνο ζηαγόλσλ αλάινγα κε 

ην πάρνο ηνπ ηζηνύ & κεραληζκό θιεηδώκαηνο ηεο ιαβήο ζε δύν ζηάδηα, 

δηακέηξνπ καύξνπ  ζηπιενύ 5 mm γηα απνθπγή αληαλάθιαζεο θσηόο, κε 

κεραληζκό πεξηζηξνθήο 360 κνηξώλ θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο δηαζεξκίαο. 

ii) Μία ιαβίδα απνθόιιεζεο (ληηζεθηέξ) δηακέηξνπ καύξνπ ζηπιενύ 5 mm 

γηα απνθπγή αληαλάθιαζεο θσηόο, κε αηξαπκαηηθέο ζηαγόλεο & 

αθξνδέθηε γηα ππνδνρή δηαζεξκίαο, κε κεραληζκό πεξηζηξνθήο 360 

κνηξώλ. 

iii) Έλα θπξηό ςαιίδη δηακέηξνπ καύξνπ ζηπιενύ 5 mm γηα απνθπγή 

αληαλάθιαζεο θσηόο, πνπ λα δηαηεξεί ηελ ίδηα δπλαηόηεηα θνπήο ζε όιν 



ην κήθνο ησλ ζηαγόλσλ & λα θέξεη αθξνδέθηε γηα ππνδνρή δηαζεξκίαο, κε 

κεραληζκό πεξηζηξνθήο 360 κνηξώλ. 

               

8. Λαβίδεο εμαγσγήο παξαζθεπαζκάησλ ηύπνπ Babcock (κπαπθνθ) δηακέηξνπ 5 mm, 

κε κεραληζκό θιεηζίκαηνο ζηαγόλσλ αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνύ & κεραληζκό 

θιεηδώκαηνο ιαβήο ζε δύν ζηάδηα. 

 

9. Λαβίδα ζύιιεςεο θεθαιήο ελδνζθνπηθνύ θπθιηθνύ αλαζηνκσηήξα κε κεραληζκό 

θιεηδώκαηνο δύν θάζεσλ. 

 

 

 

 

   

 10.ΒΡΟΓΥΟΤ ΜΙΑ ΥΡΗΗ (ΛΟΤΠΔ) 

 Δλδνζθνπηθόο βξόγρνο, ηύπνπ ξάκκαηνο #0, Coated VICRYL 

   Δλδνζθνπηθόο βξόγρνο, ηύπνπ ξάκκαηνο #0, Coated PDS II 

       

 

 

11. . Δλδνζθνπηθνί εύθακπηνη επαλαθνξηηδόκελνη αλαζηνκσηήξεο, κεγέζνπο 45mm, 

δηακέηξνπ 12mm, κε ελζσκαησκέλνε ιάκα ζην ζηέιερνο ηνπ εξγαιείνπ, από 

αλνμείδσην αηζάιη 440 πνπ δηαηεξεί ηελ θνπηηθή ηνπ ηθαλόηεηα ζε θάζα 

επαλαθόξηηζε, κε θιηπο από ηηηάλην, γηα αγγεηαθνύο, ιεπηνύο  & παρείο ηζηνύο, κε 

εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό ρξήζεο κε ην έλα ρέξη δηα κέζσ δύν ρξσκαηηθά 

δηαθξηλόκελσλ ρεηξνιαβώλ, γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο.. 

 

12.1 Σύζηεκα ελδνζθνπηθήο πιύζεο – αλαξξόθεζεο κε ελζσκαησκέλε θάλνπια 

δηακέηξνπ  5mm*33mm πεξηζηξεθόκελνπ θαηά 360 κνηξώλ ζηπιενύ, ζρήκαηνο 

ιαβήο πηζηνινεηδνύο κνξθήο θαη ζσιήλεο κήθνπο 3 έσο 4 κέηξσλ. 

 

12. 2Σύζηεκα ελδνζθνπηθήο πιύζεο – αλαξξόθεζεο κήθνπο 34cm, δηακέηξνπ 

ζηπιενύ 10mm, αλνηρηνύ απινύ αλαξόθεζεο δηακέηξνπ 7mm 

 

 

13. Δλδνζθνπηθνί θπξηνί θπθιηθνί αλαζηνκσηήξεο, κεγέζνπο 21, 25, 29 , 33mm, κε 

ειεθηξηθά κνλσκέλν καύξν ζηπιεό κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ κήθνπο, κε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ αλαζηνκσηηθνύ απινύ γηα απνθπγή ζηελώζεσλ, 

κε κεραληζκό ειέγρνπ αζθαινύο ππξνδόηεζεο, κε θιηπο ηηηαλίνπ, κε δπλαηόηεηα 

ζύγθιεηζεο θιηπ 1 – 2,5mm.. 

  

14.Σεη ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο κηαο ρξήζεσο πνπ λα πεξηιακβάλεη: 

       α) έλα, (1) ζεη ηξνθάξ 5mm κε κηα ιόγρε θαη δύν δηαθαλήο θάλνπιεο, β) έλα (1) 

ζεη ηξνθάξ 5/11mm κε κηα ιόγρε θαη δύν δηαθαλήο θάλνπιεο.Τα ηξνθάξ α) θαη β) λα 

θαιύπηνπλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 1), γ) κία (1) 

απηόκαηε ιαβίδα απνιίλσζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4), δ) έλα (1) ζεη ιαβίδσλ 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6), ε) βειόλα verres πλεπκνπεξηηνλαίνπ 120mm 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5).  

 



15. . Δξγνλνκηθνί ελδνζθνπηθνί ζάθνη πεξηζπιινγήο ρνιεδόρνπ θύζηεσο δηακέηξνπ 

10 mm,κε δύν ζηάδηα ιεηηνπξγίαο,αηξαπκαηηθό κεραληζκό θιεηζίκαηνο ηνπ 

ζάθνπ,πιένλ αλζεθηηθνύ πιηθνύ γηα απνθπγή δηαξξνώλ, κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

ρσξεηηθόηεηα & ξάκκα θιεηζίκαηνο ηνπ ζάθνπ..  

  

16. . Δλδνζθνπηθόο αηξαπκαηηθόο απσζεηήξαο παξεγρπκαηηθώλ νξγάλσλ 

12mm.Δηδηθέο αληαιιαθηηθέο θαζέηεο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, κεγέζνπο 45mm, γηα 

αγγεηαθνύο, ιεπηνύο  & παρείο ηζηνύο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πνιιαπιή ρξήζε ησλ 

αλσηέξσ εξγαιείσλ ( είδνο 11 ) ζηελ ηδηα επέκβαζε.  

 

17. Καιώδην – θίιηξν παξνρήο C02 απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεσο πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ζπζθεπέο  

 

 18. Σαθνύια – θάιπκκα θάκεξαο απνζηεηξσκέλε κηαο ρξήζεσο πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ήδε ππάξρνπζεο ζπζθεπέο.Δλδνζθνπηθόο αηξαπκαηηθόο απσζεηήξαο 

παξεγρπκαηηθώλ νξγάλσλ 12mm.   

                                         

19. Σύζηεκα κηαο νπήο Λαπαξνζθνπηθήο Χεηξνπξγηθήο, αληηθαζηζηά ηε κέρξη ηώξα 

κνξθή ηεο ιαπαξνζθόπεζεο. Δηδηθόηεξα, κε ηε κέζνδν απηή αληηθαζίζηαληαη ε 

ρξήζε ηξηώλ ή πεξηζζνηέξσλ ηξνθάξ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηε 

ζπκβαηηθή ιαπαξνζθόπεζε, κε ελζσκαησκέλν κεησηήξα από γέιε γηα κέγηζηε 

αεξνζηεγαλόηεηα. Να είλαη κεηαβιεηήο δηακέηξνπ 12-25mm. Να δηαζέηεη δπν 

βαιβίδεο CO2 κηα γηα ηελ εηζαγσγή θαη κηα γηα ηελ εμαγσγή. Να δηαηίζεηαη κε 

αηξαπκαηηθό εηζαγσγέα πνπ δηελίδεη ηνπο ηζηνύο ρσξίο λα ηξαπκαηίδεη. Nα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο λα μεθνπκπώζεη ην ηκήκα ηνπ trocar 

πνπ βξίζθεηε έμσ από ηνλ αζζελή, γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο ηαηξόο λα αθαηξεί ην 

παξαζθεύαζκα από ηελ θνηιηαθή ρώξα, ρσξίο λα αθαηξεζεί ην trocar.Να έρεη 

ελζσκαησκέλν ζην trocar έλα εηδηθό δαρηπιίδη γηα εύθνιε θαη αζθαιή εμαγσγή ηνπ 

από ηνλ αζζελή. Να είλαη κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλν. 

α) Να δηαηίζεηαη κε ηξία εύθακπηα θαλάιηα δηακέηξνπ 12mm, 5mm, 5mm. 

β) Με ηέζζεξα εύθακπηα θαλάιηα δηακέηξνπ 15mm, 10mm, 10mm, 5mm  

 

20. Λαπαξνζθνπηθε ιαβίδα κηαο ρξήζεσο. Να είλαη δηπνιηθήο ηερλνινγίαο γηα 

ειεγρόκελν θαπηεξηαζκό .Nα δηαζέηεη κήθνο 33cm θαη δηάκεηξν 5mm.Nα είλαη 

θαηάιιειν γηα ζύιιεςε, αηκόζηαζε θαη θνπή. Δπηπιένλ λα δηαζέηεη εξγνλνκηθή 

ιαβή, κεραληζκό θιεηδώκαηνο θαζώο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο θνπηηθήο ιάκαο. Τέινο 

λα δηαζέηεη απαξαίηεηα νδνλησηνύο ζηαγόλεο (επί πνηλή απόξξηςεο). 

 

21. Δξγαιεία γηα θαζήισζε ησλ πιεγκάησλ γηα ιαπαξνζθνπηθή απνθαηάζηαζε 

θήιεο δηακέηξνπ ζηπιενύ 5mm, κε 30 ειηθνεηδή θιηπο ηηηαλίνπ. Να ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα, όηαλ είλαη απαξαίηεην, αζθαινύο απόζπξζεο ηνπ θιηπ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ίδηνπ εξγαιείνπ. 

 

22. Λαπαξνζθνπηθό εξγαιείν ζπξξαθήο κε ρξήζε ξάκκαηνο ηύπνπ ξαπηνκεραλήο 

κηαο ρξήζεσο. Τν εξγαιείν λα είλαη θαηάιιειν θαη γηα ζπλερόκελε ζπξξαθή. 

Αληαιιαθηηθέο θεθαιέο γηα ην εξγαιείν κε ξάκκαηα όισλ ησλ ηύπσλ. 

 

 



23. Δηδηθέο αληαιιαθηηθέο θαζέηεο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, κεγέζνπο 45mm, γηα 

αγγεηαθνύο, ιεπηνύο  & παρείο ηζηνύο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πνιιαπιή ρξήζε ησλ 

αλσηέξσ εξγαιείσλ ( είδνο 11 ) ζηελ ηδηα επέκβαζε.  

 

24. -Σύζηεκα εηζόδνπ γηα ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή κηαο νπήο, απνηεινύκελν απν 

κηα βάζε 

ηνπνζέηεζεο ηξνθάξ απν γέιε, ηέζζεξα ηξνθάξ δηακέηξνπ 5/10mm κε 

ελζσκαησκέλν 

κεηαηξνπέα θνληά κε ζύζηεκα θαζήισζεο θαη ελαλ δηαζηνιέα θνηιηαθώλ 

ηνηρσκάησλ κε 

δπν δαθηύιηνπο 

25.- Σύζηεκα δηαπξσθηηθήο επεκβαηηθήο ελδνζθόπηζεο κε αεξνζηεγέο θάιπκα απν 

γέιε ην 

νπνίν λα επηδέρεηαη 4 ηξνθάξ       

 26.Δξγαιείν ιαπαξνζθνπηθήο ππνβνήζεζεο 

- Λαπαξνζθνπηθό ζύζηεκα αεξνζηεγνύο εηζαγσγήο ηεο ρεηξόο ζηελ θνηιηαθή ρώξα, 

γηα 

ππνβνεζνύκελε ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε, δηακέηξνπ 100mm. Να δηαζέηεη εηδηθό 

δαθηύιην δηαζηνιήο (LATEX FREE) θαη θαπάθη επηθάλεηαο από GEL γηα δηαηήξεζε 

ηνπ 

πλεπκνπεξηηνλαίνπ, ρσξίο θακία απώιεηα. Να επηηξέπεη απεξηόξηζηεο εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο ηεο ρεηξόο ελδνθνηιηαθά, θαζώο θαη ηαπηόρξνλε εηζαγσγή 

ιαπαξνζθνπηθώλ 

εξγαιείσλ   

 

   

  



2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ  ΤΛΙΚΧΝ 

ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ 

     ΓΙΑ ΑΝΧΣΔΡΟ ΚΑΙ ΚΑΣΧΣΔΡΟ ΠΔΠΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ    
 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΓΙΑΣΟΛΗ ΟΙΟΦΑΓΟΤ EZDILATE  

 Να είλαη ζπκβαηά κε ζπξκάηηλν νδεγό. 

 Να είλαη πςειήο πίεζεο έσο 9,6 bar. 

 Να δηαζέηνπλ αθηηλνζθηεξά ζεκεία θαη ζηα δύν ηειηθά άθξα ηνπ κπαινληνύ 

 Να δηαζέηνπλ κήθνο εξγαζίαο 1900 mm. 

 Να δηαζέηνπλ νξαηό ελδνζθνπηθό ζεκείν ζην θέληξν ηνπ κπαινληνύ. 

 Να δηαζέηνπλ αηξαπκαηηθό θπθιηθό άθξν θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηαθαλέο πνιπκεξέο 

πιηθό. 

 Να δηαηίζεληαη ζε κήθνο κπαινληνύ 80 mm θαη 90 mm. 

 Να ππάξρεη δπλαηόηεηα δηάηαζεο ηξηώλ ζηαδίσλ, κε εθαξκνγή πίεζεο 2, 2,5, 5,6, 4,1, 6,1 θαη 9,6 

bar ζηηο αληίζηνηρεο δηακέηξνπο. 

 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΓΙΑΣΟΛΗ   ΑΥΑΛΑΙΑ  ΟΙΟΦΑΓΟΤ 

- Να δηαζέηνπλ εύθακπην θσληθό αηξαπκαηηθό άθξν   

- Να δηαζέηνπλ αθηηλνζθηεξά ζεκεία ζην  άθξν θαη ζην κέζν ηνπ κπαινληνύ  

- Να θέξεη θαλάιη γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ 0,35’’-0.38΄΄  

- Να δηαζέηνπλ δηάκεηξν θαζεηήξα  2,3-5,3mm.  

- Να δηαζέηνπλ   ζπλδεηηθό γηα αληιία εκθύζεζεο.. 
- Να είλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξνπο δηακέηξνπο 30, 35 θαη 40 mm θαη κε κήθνο κπαινληνύ  

8-10cm  θαη θαζεηήξα 14 Fr  

 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΓΙΑΣΟΛΗ ΟΙΟΦΑΓΟΤ, ΠΤΛΧΡΟΤ, ΔΝΣΔΡΟΤ  ΚΑΙ  ΥΟΛΗΦΟΡΧΝ  

EZDILATE  

 Να δηαηίζεληαη κε πξνθνξησκέλν ζπξκάηηλν νδεγό 0,035”. 

 Να δηαζέηνπλ κήθνο  θαζεηήξα  240-250cm θαη δηάκεηξν θαζεηήξα 2,3-2,4mm . 

 Να δηαζέηνπλ αθηηλνζθηεξά ζεκεία θαη ζηα δύν ηειηθά άθξα ηνπ κπαινληνύ. 

 Να δηαζέηνπλ νξαηό ελδνζθνπηθό ζεκείν ζην θέληξν ηνπ κπαινληνύ. 

 Να δηαζέηνπλ αηξαπκαηηθό θπθιηθό άθξν θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηαθαλέο πνιπκεξέο 

πιηθό. 

 Να ππάξρεη δπλαηόηεηα δηάηαζεο ηξηώλ ζηαδίσλ, κε εθαξκνγή πίεζεο 2, 2,5, 5,6, 4,1, 6,1 θαη 9,6 

bar ζηηο αληίζηνηρεο δηακέηξνπο. 

 Να δηαηίζεληαη ζε κήθνο κπαινληνύ 4-8cm. 

 Να δηαζέηνπλ  δηαζέηνπλ ζπλδεηηθό γηα αληιία εκθύζεζεο 

 

 
 
 
 
ΜΠΑΛΟΝΙΑ     ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΗ   ΔΙΑΣΟΛΗ   ΣΕΝΩΕΩΝ  ΜΕ ΟΔΗΓΟ  OTW 
Μπαλόνια προοδευτικισ διαςτολισ ςτενϊςεων  οιςοφάγου, πυλωροφ, χολθφόρων και παχζοσ 
εντζρου μζςω ενδοςκοπίου. 
 Να διακζτουν 2 (δφο) ακτινοςκιεροφσ μεταλλικοφσ δείκτεσ  για να διευκολφνουν τθν ακριβι 
τοποκζτθςθ του μπαλονιοφ ςε ςχζςθ με τθν ςτζνωςθ. 
 Να διατίκενται ςε διαμζτρουσ 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm και 
18-19-20mm και ςε μικοσ μπαλονιοφ 20mm, 30mm, 55mm 80mm. 
 Ο φζρων κακετιρασ να ζχει διάμετρο 2,3-2,4mm, μικοσ 240-250cm και είναι ςυμβατόσ με 
ενδοςκόπια με κανάλι εργαςίασ διαμζτρου 2,8mm και με οδθγά ςφρματα διαμζτρου 0,035''. 



 

ΤΚΔΤΗ   ΠΛΗΡΧΗ    ΜΠΑΛΟΝΙΧΝ    ΓΙΑΣΟΛΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  

ΥΡΗΔΧΝ 

- Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ζε θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη έληππν κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεσο θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο θαη απνζηείξσζεο. 
- Να δηαζέηεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 40 ml ζε θάζε θίλεζε ηνπ κνρινύ 

       θαη λα δηαζέηεη θιίκαθα πίεζεο από 0 έσο θαη 12 bar.  

 

ΤΚΔΤΔ   ΠΛΗΡΧΗ   ΜΠΑΛΟΝΙΧΝ    ΓΙΑΣΟΛΗ  ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ 
Σπζθεπή πςειήο επθξίλεηαο κε αλαινγηθή νζόλε θαη αλαγξαθόκελεο ηηκέο ζε ΑΤΜ θαη PSI κε 

ελζσκαησκέλε ζύξηγγα ησλ 30cc θαη ζπλδεηηθό Luer lock θαη ζπείξσκα κεηαβιεηήο πίεζεο. 

 

ΤΡΜΑΣΙΝΟΙ ΟΓΗΓΟΙ SAVARY 
Σπξκάηηλνο νδεγόο savary 0.35'' θαηαζθεπαζκέλν από κνλόθισλν ππξήλα αηζαιηνύ κε εύθακπην 

ηειηθό άθξν ηύπνπ ειάζκαηνο κήθνπο 10cm. 

Σπλνιηθό κήθνο ζύξκαηνο 230cm κε δηαγξάκκηζε αλά 25cm. 

 

ΓΙΑΣΟΛΔΙ-ΚΗΡΙΑ ΟΙΟΦΑΓΟΤ ΣΤΠΟΤ SAVARY GILLIARD 
Σεη δηαζηνιέσλ νηζνθάγνπ ηύπνπ SAVARY-GILLIARD απνηεινύκελν από θεξία δηαζηνιήο, 

δηακέηξνπ 5,7,9,11,12.8,14 θαη 15mm, κήθνπο 70 ή 100cm κε θσληθό αηξαπκαηηθά άθξα θαη λα 

πξνσζνύληαη επί πξνηνπνζεηνύκελνπ νδεγνύ ζύξκαηνο κε εύθαπην άθξν. 

 

ΛΑΒΙΓΔ  ΒΙΟΦΙΑ   ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ   ΥΡΗΔΧΝ 

- Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ζε θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη έληππν κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεσο θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο θαη απνζηείξσζεο. 
- Να κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ θαη ζηνλ θιίβαλν αηκνύ (134° C – 5 min.) θαη απηό λα 

αλαγξάθεηαη ζηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά prospectus. 

- Να θαιύπηνπλ όινπο ηνπο Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο. 

- Να είλαη δηαζέζηκεο ζε δηάθνξα κήθε (γηα γαζηξνζθόπην θαη θνινλνζθόπην) θαζώο θαη ζε 

δηάθνξνπο ηύπνπο (κε θαη ρσξίο αθίδα, alligator, rat tooth, jumbo,long oval cup,short oval 

cup,round cup) έηζη ώζηε λα θαιύπηνπλ θάζε θιηληθή αλάγθε. 

- Να είλαη δηαζέζηκεο θαη ζε ηύπν ζηαγόλσλ δηπιήο ειαζηηθόηεηαο γηα θαιύηεξε πξνζέγγηζε ηνπ 

ζεκείνπ βηνςίαο. 

- Nα δηαηίζεληαη ζε κήθνο 1550 mm  θαη 2300mm θαη δηάκεηξνο θαζεηήξα   1.8-2.1-2.3-2.5- 3.0 

mm.    . 

 

 
ΛΑΒΙΓΔ  ΒΙΟΦΙΑ  MIA     ΥΡΗΗ  

- Να είλαη απνζηεηξνκέλε κηαο ρξήζεο θαη λα  δηαηίζεληαη ζε ηύπνπο oval, 

alligator,jumbo  κε θαη ρσξίο αθίδα 
- Να δηαηίζεληαη θαη ζε ηύπνπο jumbo γηα θαλάιη 3,7mm 

- Να είλαη επηθαιπκκέλεο κε PTFE 

- Να είλαη δηαζέζηκεο θαη ζε ηύπν κε νδνλησηέο ή κε  ζηαγώλεο δηπινύ παξαζύξνπ ή θαη κε  

θηλνύκελεο – αησξνύκελεο ζηαγόλεο  γηα θαιύηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζεκείνπ βηνςίαο. 

- Nα δηαηίζεληαη ζε κήθνο 1550 mm  θαη 2300mm . 

- Nα δηαηίζεληαη  κε εμσηεξηθή δηάκεηξν 2.4 & 2.8 mm, κέγηζην άλνηγκα ζηαγώλαο 7 & 8.9 mm  

γηα ειάρηζηε δηάκεηξν θαλαιηνύ εξγαζίαο 2.8 θαη 3.2 mm αληίζηνηρα. 

 

ΛΑΒΙΓΔ  ΘΔΡΜΗ  ΒΙΟΦΙΑ   ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ   ΥΡΗΔΧΝ 
- Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ζε θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη έληππν κε αλαιπηηθέο 

νδεγίεο ρξήζεσο θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο θαη απνζηείξσζεο. 

- Να κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ θαη ζηνλ θιίβαλν αηκνύ (134° C – 5 min.) θαη απηό λα 

αλαγξάθεηαη ζηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά prospectus. 

- Να θαιύπηνπλ όινπο ηνπο Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο. 

- Να είλαη δηαζέζηκε ζε ζεη πνπ  πεξηιακβάλεη κία  ρεηξνιαβή, έλα θαιώδην ζύλδεζεο κε 

δηαζεξκία θαη έλα  θπξίσο ζώκα, ηα νπνία λα δηαηίζεληαη θαη κεκνλσκέλα. 

 



ΛΑΒΙΔΕ  ΘΕΡΜΗ  ΒΙΟΨΙΑ  ΜΙΑ  ΧΡΗΗ  
- Λαβίδεσ κερμισ βιοψίασ μιασ χριςθσ με ςιαγόνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι και 

εργονομικι λαβι ενόσ δακτυλίου.  
- Να διατίκενται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ.  

 

ΛΑΒΙΓΔ  ΔΞΑΓΧΓΗ  ΞΔΝΧΝ  ΧΜΑΣΧΝ   ΑΝΧΣΔΡΟΤ-ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ 

ΠΔΠΣΙΚΟΤ   ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΥΡΗΔΧΝ   

- Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ζε θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη έληππν κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεσο θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο θαη απνζηείξσζεο. 
- Να κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ θαη ζηνλ θιίβαλν αηκνύ (134° C – 5 min.) θαη απηό λα 

αλαγξάθεηαη ζηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά prospectus. 

- Να θαιύπηνπλ όινπο ηνπο Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο.  

- Να είλαη δηαζέζηκεο  κε ή ρσξίο ηθαλόηεηα πεξηζηξνθήο θαη ζε δηάθνξα κήθε θαη ηύπνπο (όπσο 

ηξίπνδα κε ζηξνγγπιεκέλα ή αηρκεξά άθξα,κε καγλεηηθά άθξα,ςαιίδη θνπήο ξακκάησλ,alligator, 

rat tooth, alligator with rat tooth, rat tooth ηύπνπ W, Pelican, θαιάζηα αθαίξεζεο ιίζσλ κε 

καιαθό θαη ζθιεξό ζύξκα, κε επηθάιπςε ζηαγόλσλ κε ιάζηηρν, ηξίπνδαο, πεληάπνδαο) έηζη ώζηε 

λα θαιύπηνπλ θάζε θιηληθή αλάγθε. 

- Nα δηαηίζεληαη ζε κήθνο 1550 mm  θαη 2300mm θαη δηάκεηξνο θαζεηήξα   1.8-2.1-2.3-2.5- 3.0 

mm.    

 

 ΛΑΒΙΓΔ  ΜΙΑ  ΥΡΗΗ   ΔΞΑΓΧΓΗ   ΞΔΝΧΝ  ΧΜΑΣΧΝ   

- Να είλαη κηαο ρξήζεο θαη δηαζέζηκεο ζε δηάθνξνπο ηύπνπο (ηξίπνδαο, 

πεληάπνδαο,  

 Rat Tooth,Alligator)  έηζη ώζηε λα θαιύπηνπλ θάζε θιηληθή αλάγθε. 

- Nα δηαηίζεληαη κε αλώηεξν άλνηγκα ζηαγώλα  8mm. 
- Nα δηαηίζεληαη ζε κήθνο 1550 mm  θαη 2300 mm θαη  δηάκεηξν θαζεηήξα 2,4 mm. 

 

ΔΙΧΣΤ   ΑΦΑΙΡΕΗ    ΞΕΝΩΝ     ΩΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΥΡΗΗ 

Ενδοςκοπικό δίχτυ αφαίρεςθσ ξζνων ςωμάτων - πολυπόδων, μιασ χριςθσ, περιςτρεφόμενο με πυκνι 
φφανςθ. 
 Διάμετροσ ανοίγματοσ 30 x 60 mm. Κακετιρασ μικουσ 230 cm και διαμζτρου 2.5mm.  
 

ΚΑΘΕΣΗΡΕ  ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΗ  ΔΙΑΣΟΛΗ   ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 
- Κακετιρεσ προοδευτικισ διαςτολισ χολθφόρων με μικουσ κακετιρα 210cm. 
- Οι κακετιρεσ προοδευτικισ διαςτολισ χολθφόρων να διακζτουν μακρφ κωνικό άκρο ςε 

διαμορφϊςεισ 7-5-3mm και 10-7-5mm. 

 
ΦΙΓΚΣΗΡΟΣΟΜΟΙ ΔΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 

- φιγκτθροτόμοι κανουλοτόμοι διπλοφ αυλοφ, διαμζτρου κακετιρα 7Fr, ςυμβατοί με 0,35'' 
οδθγό ςφρμα.  

- Να διακζτουν προκυρτωμζνο, κωνικό, short nose τελικό άκρο με διαβακμίςεισ και ςφρμα 
κοπισ μονόκλωνο και πολφκλωνο μικουσ 20mm και 30mm.  

- Να διακζτουν πλευρικό ςυνδετικό, ϊςτε να είναι δυνατι θ ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ με το 
οδθγό ςφρμα ςτθν κζςθ του. 
 

ΦΙΓΚΣΗΡΟΣΟΜΟΙ ΣΡΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΣΩΜΕΝΟ ΤΡΜΑ 
- φιγκτθροτόμοι κανουλοτόμοι τριπλοφ αυλοφ, διαμζτρου κακετιρα 7Fr, με προφορτωμζνο 

οδθγό ςφρμα από nitinol, διαμζτρου 0,035''. 
- Να διακζτουν προκυρτωμζνο, κωνικό, short nose τελικό άκρο με διαβακμίςεισ και ςφρμα 

κοπισ μικουσ 25mm. 

 
ΦΙΓΚΣΗΡΟΣΟΜΟΙ ΣΡΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ SAFE-CUT 

- φιγκτθροτόμοι τριπλοφ αυλοφ με μερικϊσ επικαλυμμζνο μονωμζνο ςφρμα κοπισ μικουσ 
30mm.  

- Να διακζτουν προκυρτωμζνο, κωνικό, short nose τελικό άκρο με διαβακμίςεισ. 



- Διάμετροσ κακετιρα: 7Fr, ςυμβατοί με 0,035'' οδθγό ςφρμα.  

 
 ΦΙΓΚΣΗΡΟΣΟΜΟΙ PRECUT 

- φιγκτθροτόμοι Precut μονοφ αυλοφ, ςυμβατοί με 0,035'' οδθγό ςφρμα.  

- Να διακζτουν κωνικό, short nose τελικό άκρο με διαβακμίςεισ και ςφρμα κοπισ μικουσ 
20mm 

-  
ΦΙΓΚΣΗΡΟΣΟΜΟΙ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ 

- φιγκτθροτόμοι μονοφ αυλοφ, διαμζτρου κακετιρα 7Fr, ςυμβατοί με 0,035'' οδθγό ςφρμα.  
- Να διατίκενται με  τελικό άκρο με διαβακμίςεισ, διαμόρφωςθσ Diabolo Tip και ςφρμα κοπισ 

μικουσ 20mm και 30mm. 

 
 
 
 
 
ΦΙΓΚΣΗΡΟΣΟΜΟΙ NEEDLE KNIFE ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ 

- φιγκτθροτόμοι Needle Knife μονοφ αυλοφ, διαμζτρου κακετιρα 5Fr, ςυμβατοί με 0,035'' 
οδθγό ςφρμα.  

- Να διατίκενται με  τελικό άκρο με διαβακμίςεισ, ςε διαμορφϊςεισ βελόνασ και 
μαχαιριδίου. 

 
ΦΙΓΚΣΗΡΟΣΟΜΟΙ NEEDLE KNIFE ΔΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ   

- φιγκτθροτόμοι Needle Knife διπλοφ αυλοφ, διαμζτρου κακετιρα 7Fr, ςυμβατοί με 0,035'' 
οδθγό ςφρμα.   

- Να διατίκενται με    τελικό άκρο με ζγχρωμεσ διαβακμίςεισ, ςε διαμόρφωςθ βελόνασ. 
 

ΦΙΓΚΣΗΡΟΣΟΜΟΙ NEEDLE KNIFE 3-ΑΤΛΟΤ 
- φιγκτθροτόμοσ- Βελονοτόμοσ Kneedle Knife τριπλοφ αυλοφ.  
- Να διατίκενται με  διάμετροσ κακετιρα 7Fr.  
- Να διατίκενται με  ενςωματωμζνθ εργονομικι λαβι χειριςμοφ.  
- Να διατίκεται ςε μικθ βελόνασ 5,7 και 10mm. 
- Να διατίκενται με  κακετιρα με  διάμετρο 2.4mm, μικοσ 210cm  
- Να διατίκενται με  χρωματικζσ ενδείξεισ ςτο τμιμα κακετθριαςμοφ.  
- Να διατίκενται για ελάχιςτο κανάλι εργαςίασ 2.8mm. 

 

ΤΔΡΟΦΙΛΑ  ΟΔΗΓΑ  ΤΡΜΑΣΑ  ERCP 
- Τδρόφιλα οδθγά ςφρματα ERCP από Nitinol, κανονικισ ι αυξθμζνθσ ςκλθρότθτασ 

διαμζτρου 0,035'' και 0,025'' και μικουσ 260-400- 450cm.  
- Να διατίκενται με διπλό εφκαμπτο άκρο: ευκφ μικουσ 3cm, και 30° κυρτό και με μονό 

εφκαμπτο άκρο: ευκφ και κυρτό μικουσ 7cm. 
- Να διατίκενται με  υδρόφιλθ επικάλυψθ ςε μικοσ 40cm. 
- Να διατίκενται με  ρίγεσ εναλλαςςόμενου χρϊματοσ ϊςτε να είναι ορατι θ προϊκθςθ του 

οδθγοφ ςφρματοσ ενδοςκοπικά και να είναι μονωμζνα, ϊςτε να επιτρζπεται θ 
ςφιγκτθροτομι με το οδθγό ςφρμα ςτθν κζςθ του. 
 

ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΑ  BASKETS  ΑΦΑΙΡΕΗ  ΛΙΘΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΗ   
- Baskets αφαίρεςθσ λίκων μιασ χριςθσ, με 4 ςφρματα από Stainless Steel. 
- Να διατίκενται με εργονομικι, αφαιροφμενθ λαβι με ικανότθτα περιςτροφισ.  
- Να διατίκενται ςε διαμζτρουσ ανοίγματοσ basket 40mm, 50mm και 60mm. 
- Να διατίκενται ςε διάφορα μικθ, διαμζτρουσ και ςχιματα. 

- Να ζχουν δυνατότθτα μθχανικισ λικοτρψίασ. 
 
 



 
 
 
 
 

ΜΠΑΛΟΝΙ   ΔΞΑΓΧΓΗ  ΥΟΛΗΓΟΥΟΛΙΘΧΝ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 
Με δηάκεηξν κπαινληνύ (11-16) mm ζε κία ζπζθεπή. Ο θαζεηήξαο δηακέηξνπ 7 Fr θαη ην ηειηθό 

ηκήκα 30 cm λα θαηαιήγεη ζε δηάκεηξν 5 Fr. Με απιό γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ 0.35΄΄ θαη θνηλό 

θαλάιη έγρπζεο ζθηαγξαθηθώλ δηαιπκάησλ. Με κπαιόλη από πιηθό pebax θαη ζε ζρήκα oval – 

ηεηξάγσλν θαη ηειηθό άθξν ηνπ κπαινληνύ ζε θσληθό ζρήκα θαη ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ 

κπαινληνύ λα θέξεη αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο. Τν ηειηθό άθξν λα θέξεη δηαγξακκίζεηο γηα άκεζν 

ελδνζθνπηθό εληνπηζκό. Με ζπλδεηηθό switch  lock  θαη δπλαηόηεηα έγρπζεο ζθηαγξαθηθνύ κε 

ηαπηόρξνλε ρξήζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ. 

 
ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΔΡΟΓΙΑΣΟΛΗ  ΥΟΛΗΦΟΡΧΝ  ΜΙΑ  ΥΡΗΗ 
Μπαιόλη πςειήο δηαηαζηκόηεηαο (4-6-8-10)mm. Μήθνο κπαινληνύ 4cm θαη δηάκεηξνο θαζεηήξα 

2,4mm. Καζεηήξαο ρξώκαηνο ζθηεξνύ γηα ηελ απνθπγή αληαλαθιάζεσλ. Μπαιόλη κε 2 κεηαιιηθνύο 

δαθηπιίνπο ζην πάλσ θαη θάησ άθξν γηα  άκεζν αθηηλνινγηθό εληνπηζκό. Με θαλάιη γηα ρξήζε 

ζπξκάηηλνπ νδεγνύ 0.35΄΄. Μήθνο θαζεηήξα 180-250cm.  Να θέξεη ζπλδεηηθό γηα αληιία εκθύζεζεο 
 

ΛΑΒΗ  ΓΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ  ΛΙΘΟΣΡΙΨΙΑ 
Εργονομικι λαβι πολλαπλϊν χριςεων για τθν εκτζλεςθ μθχανικισ λικοτριψίασ. 

 
ΚΑΘΕΣΗΡΕ   ΠΙΡΑΛ   ΛΙΘΟΣΡΙΨΙΑ 

- Κακετιρεσ ςπιράλ πολλαπλϊν χριςεων, οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τα 
baskets αφαιροφμενθσ λαβισ, για τθν εκτζλεςθ μθχανικισ ι επείγουςασ λικοτριψίασ. 

- Να διατίκενται με ςπιράλ διαμζτρου 2,6mm και μικουσ 210cm να είναι κατάλλθλο για 
εκτζλεςθ μθχανικισ λικοτριψίασ μζςω ενδοςκοπίου  και με   

             ςπιράλ διαμζτρου 4mm και μικουσ 100cm που προορίηεται για εκτζλεςθ 
             επείγουςασ λικοτριψίασ. 
 

 BASKETS   ΑΦΑΙΡΕΗ   ΛΙΘΩΝ   ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΧΡΗΕΩΝ 
- Baskets αφαίρεςθσ λίκων πολλαπλϊν χριςεων, με 4 ςφρματα από Stainless Steel.  
- Να διατίκεται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ.  

 
ΜΠΑΛΟΝΙ  ΔΞΑΓΧΓΗ  ΥΟΛΗΓΟΥΟΛΙΘΧΝ  ΣΡΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 
Γηάκεηξνο κπαινληνύ (13-18) mm ζε κία ζπζθεπή κε θαζεηήξα  δηακέηξνπ 7 Fr. Με απιό γηα ρξήζε 

ζπξκάηηλνπ νδεγνύ 0.35΄΄ θαη μερσξηζηό θαλάιη έγρπζεο ζθηαγξαθηθώλ δηαιπκάησλ. Τν κπαιόλη λα 

είλαη από πιηθό pebax θαη ζε ζρήκα oval – ηεηξάγσλν. Τειηθό άθξν κπαινληνύ ζε θσληθό ζρήκα θαη 

ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ κπαινληνύ λα ππάξρνπλ αθηηλνζθηεξνί δείθηεο. Τν ηειηθό άθξν λα θέξεη 

δηαγξακκίζεηο γηα άκεζν ελδνζθνπηθό εληνπηζκό. Να έρεη δπλαηόηεηα ζπκβαηηθήο θαη γξήγνξεο 

αληαιιαγήο. 

 

BASKETS   ΑΦΑΙΡΕΗ   ΛΙΘΩΝ  ΔΙΠΛΟΤ  ΑΤΛΟΤ 
- Baskets αφαίρεςθσ λίκων μιασ χριςθσ, διπλοφ αυλοφ, με 4 ςφρματα από Stainless Steel. 
- Να διατίκενται με εργονομικι λαβι. 
- Να διατίκενται με κακετιρα  διαμζτρου 2,6mm και μικοσ 210cm. 

 
 
ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ STENT ΟΙΟΦΑΓΟΤ  ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ  ή ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ 

- Να είναι καταςκευαςμζνα από πλζγμα Νιτινόλθσ (κράμα Νικελίου - Σιτανίου) με ιδιότθτα 
κερμικισ μνιμθσ, με ςτρογγυλευμζνα, ατραυματικά άκρα  



- Ο ςχεδιαςμόσ να είναι κλειςτοφ κελιοφ των κυψελϊν του stent και να παρζχει υψθλι 
ακτινικι δφναμθ ςε ςυνδυαςμό με άριςτθ ευκαμψία, ϊςτε το stent να εφαρμόηει άριςτα 
ςτα τοιχϊματα του οιςοφάγου και να παρζχει εξαιρετικι αντίςταςθ ςτθν ςυμπίεςθ. 

- Να διατίκενται με επικάλυψθ ςιλικόνθσ ςε όλο το μικοσ του stent ι μερικϊσ επικαλυμμζνεσ   
.  

- Να διατίκενται με άκρα εφοδιαςμζνα με ακτινοςκιερζσ κθλιζσ, οι οποίεσ επιτρζπουν τθν 
αφαίρεςθ του stent εφόςον αυτό δεν ζχει επικθλιοποιθκεί, ι τθν επανατοποκζτθςι του. 

- Να διατίκενται με  ακτινοςκιεροφσ δείκτεσ  ςτθ μζςθ, και ςτο εγγφσ και ςτο άπω άκρο τουσ, 
ϊςτε θ ζκπτυξι  τουσ να γίνεται με τθν μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια.  

- Να διατίκενται με ειδικό κολάρο, προςαρμοςμζνο ςτο εγγφσ άκρο του stent, το οποίο να 
εξαςφαλίηει τθν διατιρθςθ τθσ κζςθσ του stent μετά τθν ζκπτυξι του. 

- Εναλλακτικά, τα stents να διατίκενται και με βαλβίδα "Anti-Reflux" που αποτρζπει τθν 
γαςτροοιςοφαγικι παλινδρόμθςθ. 

- Να διατίκενται προφορτωμζνα ςε ςφςτθμα ειςαγωγισ OTW, διαμζτρου 18/28Fr, ςυμβατό 
με οδθγό ςφρμα 0.035''. 

Να διατίκενται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ. 
 

 ΒΙΟΔΙΑΠΩΜΕΝΑ  STENT  ΟΙΟΦΑΓΟΤ  
- Stent οιςοφάγου καταςκευαςμζνα από βιοδιαςπϊμενο - μθ τοξικό - πλζγμα 

πολυδιοξανόνθσ.  
- Κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε καλοικεισ ςτενϊςεισ οιςοφάγου, κακϊσ και ςε αςκενείσ με 

αχαλαςία οιςοφάγου που δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυνικεισ μεκόδουσ κεραπείασ.  
- Η ακεραιότθτα και ακτινικι δφναμθ του stent να διατθρείται για διάςτθμα 6-8 εβδομάδων 

μετά τθν τοποκζτθςι του, ενϊ θ διάςπαςι του να ολοκλθρϊνεται ςε διάςτθμα 11-12 
εβδομάδων μετά τθν τοποκζτθςι του. 

-  το stent να παρζχει υψθλι ακτινικι δφναμθ ςε ςυνδυαςμό με άριςτθ ευκαμψία ϊςτε το 
stent να εφαρμόηει άριςτα ςτα τοιχϊματα του οιςοφάγου και να παρζχει εξαιρετικι 
αντίςταςθ ςτθν ςυμπίεςθ.  

- Να διατίκεται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ. 

 
 
 
 
 
 
 
STENT  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ  ΚΙΡΩΝ  ΟΙΟΦΑΓΟΤ  

- Αυτοεκπτυςςόμενα, αφαιροφμενα, μεταλλικά stent οιςοφάγου για τθν επείγουςα 
αντιμετϊπιςθ αιμορραγίασ κιρςϊν οιςοφάγου, που πετυχαίνουν τθν πλιρθ, ταχεία 
αιμόςταςθ μζςω τθσ ςυμπίεςθσ των κιρςϊν.  

- Η τοποκζτθςθ των stent να γίνεται χωρίσ να απαιτείται ενδοςκοπικόσ ι ακτινοςκοπικόσ 
ζλεγχοσ.  

- Να διατίκενται ςε πλζγμα από  Nitinol (κράμα Νικελίου - Σιτανίου), με ςτρογγυλευμζνα 
ατραυματικά άκρα και κελιά μεταβαλλόμενθσ επιφάνειασ κατά μικοσ του stent, ϊςτε αυτό 
να προςαρμόηεται ςτισ περιςταλτικζσ κινιςεισ του οιςοφάγου και να μειϊνεται ο κίνδυνοσ 
μετατόπιςισ του. 

- Σα stents να φζρουν επικάλυψθ ςε όλο το μικοσ τουσ, μζςω τθσ οποίασ επιτυγχάνεται θ 
ςυμπίεςθ των κιρςϊν οιςοφάγου και θ επικυμθτι αιμόςταςθ.  

- Να διακζτουν ακτινοςκιεροφσ μάρτυρεσ ςτα άκρα και ςτο μζςον του stent ϊςτε να 
διευκολφνεται ο ακτινοςκοπικόσ ζλεγχοσ τθσ κζςθσ τουσ και ακτινοςκιερζσ κθλιζσ για τθν 
αφαίρεςθ του stent 1 εβδομάδα μετά τθν τοποκζτθςι του.  

- Να διατίκενται ςε ειδικι ςυςκευαςία θ  οποίο να περιζχει όλα τα απαιτοφμενα υλικά για 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.  



- Να διατίκενται  προφορτωμζνα ςε ςφςτθμα ειςαγωγισ OTW, διαμζτρου 19Fr, ςυμβατό με 
οδθγό ςφρμα 0.035''.  

- Να διατίκενται με ωφζλιμο μικοσ ςυςτιματοσ ειςαγωγισ  64cm,διάμετροσ stent: 25mm και  
μικοσ stent: 135mm.  
 

ΚΑΘΕΣΗΡΕ   ΑΦΑΙΡΕΗ    STENTS   ΟΙΟΦΑΓΟΤ 
- Να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοι για: α) τθν ενδοςκοπικι/ ακτινοςκοπικι αφαίρεςθ 

οιςοφαγικϊν stents των οποίων θ παραμονι ςτον οιςοφάγο δεν είναι πλζον επικυμθτι, ι 
β) οιςοφαγικϊν stents που ζχουν μεταναςτεφςει ςτο ςτομάχι του αςκενοφσ, ι γ) για τθν 
αφαίρεςθ των stents μετά τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ αιμορραγίασ οφειλόμενθσ ςε κιρςοφσ 
οιςοφάγου. 

- Ο ςχεδιαςμόσ των κακετιρων αφαίρεςθσ να επιτρζπει τθν αςφαλι εξαγωγι των 
οιςοφαγικϊν stents μζςω κακετιρα Overtube.  

- Η ςφλλθψθ των οιςοφαγικϊν stents να επιτυγχάνεται μζςω ειδικοφ ακτινοςκιεροφ 
κακετιρα καταςκευαςμζνου από stainless steel, ο οποίοσ να επιτρζπει ταυτόχρονο 
ενδοςκοπικό και ακτινοςκοπικό ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ αφαίρεςθσ. 

- Να διατίκενται με διάμετρο κακετιρα ςφλλθψθσ: 2,6mm.μικοσ κακετιρα ςφλλθψθσ: 
150cm. διάμετροσ κακετιρα Overtube: 28Fr. μικοσ κακετιρα Overtube: 100cm.  

 
ΤΣΗΜΑ  ΑΦΑΙΡΕΗ  ΕΝΔΟΓΑΣΡΙΚΩΝ  ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ 

- Πλιρεσ ςφςτθμα για κζνωςθ και αφαίρεςθ ενδογαςτρικϊν μπαλονιϊν,  
- Να περιλαμβάνονται από 1 τεμάχιο από τα παρακάτω:1 κακετιρασ με άκρο βελόνασ, 1 

κακετιρασ με άκρο λαβίδασ, και 1 κακετιρασ με άκρο βρόγχου ειδικισ διαμόρφωςθσ. 
- Να είναι κατάλλθλο για κζνωςθ και αφαίρεςθ ενδογαςτρικϊν μπαλονιϊν με υγρό μζςο 

πλιρωςθσ.  
- Να διατίκενται με  κακετιρεσ διαμζτρου 2,3, 2,4 και 2,5mm και μικοσ 160cm. 

 
ΤΛΙΚΑ  ΑΦΑΙΡΕΗ  ΕΝΔΟΓΑΣΡΑΣΙΚΩΝ  ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΧΡΗΕΩΝ 

- Κακετιρεσ για κζνωςθ ενδογαςτρικϊν μπαλονιϊν πολλαπλϊν χριςεων.  
- Να διατίκενται με   άκρο βελόνασ, λαβίδασ ι βρόγχου ϊςτε να διευκολφνουν τθν κζνωςθ 

και αφαίρεςθ των μπαλονιϊν.  
- Να διατίκενται ςε 2 τφπουσ, ϊςτε να είναι κατάλλθλοι για τθν κζνωςθ όλων των τφπων 

ενδογαςτρικϊν μπαλονιϊν ανεξαρτιτωσ του μζςου πλιρωςθσ αυτϊν.  
- Να διατίκενται με   διάμετρο κακετιρα 2,3mm και 2,5mm και μικοσ 160cm. 

 
ΤΛΙΚΑ  ΑΦΑΙΡΕΗ  ΕΝΔΟΓΑΣΡΑΣΙΚΩΝ  ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ  ΜΙΑ   ΧΡΗΗ 

- Κακετιρεσ για κζνωςθ ενδογαςτρικϊν μπαλονιϊν μιασ  χριςεωσ.  
- Να διατίκενται με   άκρο βελόνασ, λαβίδασ ι βρόγχου ϊςτε να διευκολφνουν τθν κζνωςθ 

και αφαίρεςθ των μπαλονιϊν.  
- Να διατίκενται ςε 2 τφπουσ, ϊςτε να είναι κατάλλθλοι για τθν κζνωςθ όλων των τφπων 

ενδογαςτρικϊν μπαλονιϊν ανεξαρτιτωσ του μζςου πλιρωςθσ αυτϊν.  
- Να διατίκενται με   διάμετρο κακετιρα 2,3mm και 2,5mm και μικοσ 160cm. 

 
STENT  ΛΕΠΣΟΤ ΕΝΣΕΡΟΤ- ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΣΤΛΟΤ   ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ 

- Να διατίκενται με πλζγμα από  Nitinol (κράμα Νικελίου - Σιτανίου), με ςτρογγυλευμζνα, 
ατραυματικά άκρα και ιδιότθτα κερμικισ μνιμθσ.  

- Να διατίκενται με  ςχεδιαςμό κλειςτοφ κελιοφ των κυψελϊν  και να  παρζχει υψθλι 
ακτινικι δφναμθ ςε ςυνδυαςμό με άριςτθ ευκαμψία ϊςτε το stent να εφαρμόηει άριςτα 
ςτα τοιχϊματα του εντζρου και να παρζχει εξαιρετικι αντίςταςθ ςτθν ςυμπίεςθ.  

- Να διατίκενται με ακτινοςκιεροφσ markers ςτο εγγφσ, ςτο άπω άκρο τουσ και ςτο μζςον του 
stent, ϊςτε θ ζκπτυξθ τουσ να γίνεται με τθν μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια.  

- Να διατίκενται με εφοδιαςμζνα με ακτινοςκιερι κθλιά θ οποία επιτρζπει τθν αφαίρεςθ του 
stent εφ' όςον αυτό δεν ζχει επικθλιοποιθκεί, ι τθν επανατοποκζτθςι του. 

- Να διατίκενται με προφορτωμζνα ςε ςφςτθμα ειςαγωγισ OTW, ςυμβατό με οδθγό ςφρμα 
0.35''. Να διατίκεται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ. 



 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ ΠΑΥΔΟ ΔΝΣΔΡΟΤ NITINOL ΥΧΡΙ 

ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ 
Δλδνπξνζέζεηο  παρένο  εληέξνπ δηπινύ πιέγκαηνο  ληηηλόιεο κε ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο κλήκεο. 

Γηάκεηξνο θαζεηήξα 10,2Fr γηα δηελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. Γηάκεηξνο  ελδνπξόζεζεο 24mm. Μήθνο  

ζπζθεπήο 230cm. Με κεραληζκό ζύγθιηζεο θαη  αλάζπξζεο ηεο ελδνπξόζεζεο . Γπλαηόηεηα 

επαλαηνπνζέηεζεο κέρξη ην 80% ηεο απειεπζέξσζεο. Να θέξνπλ θαλάιη γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ 

νδεγνύ 0.35΄΄. Ωθέιηκν κήθνο  ελδνπξνζέζεσλ (40-70-100-150)mm θαη ζπλνιηθό κήθνο (80-110-140-

170)mm. Με 12 αθηηλνζθηεξά ζεκεία (δείθηεο ρξπζνύ γηα ηνλ άκεζν αθηηλνινγηθό εληνπηζκό ηνπο). 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ ΠΑΥΔΟ ΔΝΣΔΡΟΤ NITINOL ΜΔ 

ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ 
Δλδνπξνζέζεηο  παρένο  εληέξνπ πιέγκαηνο  ληηηλόιεο κε ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο κλήκεο, κε 

εζσηεξηθή κεκβξάλε ζηιηθόλεο πνιιαπιώλ ζηξώζεσλ.  Γηάκεηξνο  θαζεηήξα  24 fr  γηα 

δηελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε ηνπο. Γηάκεηξνο ελδνπξόζεζεο 24mm. Μήθνο ζπζθεπήο  70cm. Με 

κεραληζκό ζύγθιηζεο θαη  αλάζπξζεο  ηεο  ελδνπξόζεζεο. Γπλαηόηεηα επαλαηνπνζέηεζεο κέρξη ην 

80% ηεο απειεπζέξσζεο. Καλάιη γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ 0.35΄΄. Ωθέιηκν κήθνο  

ελδνπξνζέζεσλ (20-50-120)mm θαη  ζπλνιηθό κήθνο (50-80-150)mm. Με 12 αθηηλνζθηεξά ζεκεία 

(δείθηεο ρξπζνύ γηα ηνλ άκεζν αθηηλνινγηθό εληνπηζκό ηνπο). 

 

STENT    ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ  ΑΤΣΟΕΚΠΣΤΟΜΕΝΑ 
- Αυτοεκπτυςςόμενα μεταλλικά stent χολθφόρων με επικάλυψθ, καταςκευαςμζνα από 

πλζγμα Nitinol (κράμα Νικελίου - Σιτανίου), με ςτρογγυλευμζνα, ατραυματικά άκρα. 
- Να διατίκενται πλιρωσ ι μερικϊσ επικαλυμμζνα με ςιλικόνθ. 
- Να διατίκενται με ακτινοςκιεροφσ markers ςτο εγγφσ και ςτο άπω άκρο τουσ, 

ενςωματωμζνουσ ςτο πλζγμα του stent και μθχανιςμό επανατοποκζτθςθσ ςτο ςφςτθμα 
ειςαγωγισ, ϊςτε θ ζκπτυξι τουσ να γίνεται με τθν μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια.   

- Να διατίκενται  προφορτωμζνα ςε ςφςτθμα ειςαγωγισ OTW, ςυμβατό με οδθγό ςφρμα 
0.035''.  

- Να διατίκενται με ιάμετρο ςυςτιματοσ ειςαγωγισ: 9Fr., μικοσ ςυςτιματοσ ειςαγωγισ: 
80cm - για διαδερμικι διθπατικι τοποκζτθςθ και 175cm - για τοποκζτθςθ μζςω 
ενδοςκοπίου.  

- Να διατίκενται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ.  
 

ΠΡΟΦΟΡΣΩΜΕΝΑ  STENTS  ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 
- Προφορτωμζνα πλαςτικά stents χολθφόρων από πολυαικυλζνιο για μζγιςτθ αντοχι ςτο 

τςάκιςμα και λεία εςωτερικι επιφάνεια θ οποία να αποτρζπει τθν πικανότθτα απόφραξισ 
τουσ.  

- Να διατίκενται με  stents  επικαλυμμζνα με βάριο ςε όλο το μικοσ του stent, για άριςτθ 
ακτινοςκιερότθτα.  

- Να διατίκεται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ. 

 
ΤΣΗΜΑ  ΕΙΑΓΩΓΗ  STENT  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΧΡΗΕΩΝ 

- φςτθμα ειςαγωγισ πλαςτικϊν stent πολλαπλϊν χριςεων, αποτελοφμενο από κακετιρα 
ειςαγωγισ και προωκθτι.  

- Να διατίκενται με  ακτινοςκιερό μάρτυρα ςτο άπω άκρο του κακετιρα ειςαγωγισ και 
πλευρικό ςυνδετικό το οποίο επιτρζπει τθν ςτερζωςθ του οδθγοφ ςφρματοσ και επίςθσ τθν 
ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ με το οδθγό ςφρμα ςτθν κζςθ του. 

- Να διατίκεται ςε διαμζτρουσ 8,5Fr και 10Fr. 
 
 
 



 
 
 
 ΤΣΗΜΑ  ΕΙΑΓΩΓΗ  STENT  ΜΙΑ  ΧΡΗΗ 

- φςτθμα ειςαγωγισ πλαςτικϊν stent "One Step Introducer System" μιασ χριςθσ, 
αποτελοφμενο από κακετιρα ειςαγωγισ και προωκθτι.  

- Να διατίκεται με  ακτινοςκιερό δείκτθ ςτο άπω άκρο του κακετιρα ειςαγωγισ και πλευρικό 
ςυνδετικό το οποίο επιτρζπει τθν ςτερζωςθ του οδθγοφ ςφρματοσ και επίςθσ τθν ζγχυςθ 
ςκιαγραφικοφ με το οδθγό ςφρμα ςτθν κζςθ του. 

-  Να διατίκεται ςε διαμζτρουσ 7Fr, 8,5Fr και 10Fr. 
 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ ΥΟΛΗΦΟΡΧΝ ΜΔ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ  
Δλδνπξνζέζεηο ρνιεθόξσλ πιέγκαηνο ληηηλόιεο κε ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο κλήκεο. Με εηδηθά 

πηεξύγηα γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπο , πιήξε επηθάιπςε εζσηεξηθήο ζηιηθόλεο 

πνιιαπιώλ ζηξώζεσλ θαη δπλαηόηεηα επηινγήο γηα δηπιό λήκα ζύγθιηζεο εμαγσγήο .  Η δηάκεηξνο 

ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 8,5 - 9,5Fr γηα δηελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε θαη ε δηάκεηξνο ηεο ελδνπξόζεζεο 

10mm. Τν κήθνο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη 180cm. Να θέξνπλ κεραληζκό ζύγθιηζεο θαη νιηθήο εμαγσγήο 

ηεο ελδνπξόζεζεο  θαζώο θαη  κεραληζκό ζύγθιηζεο θαη αλάζπξζεο ηεο ελδνπξόζεζεο κέρξη θαη ην 

80% από ηε δηαδξνκή απειεπζέξσζεο. Με θαλάιη γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ 0.35΄΄. Τν σθέιηκν 

κήθνο ησλ ελδνπξνζέζεσλ λα είλαη (26-46-66-86)mm θαη ην ζπλνιηθό κήθνο (40-60-80-100)mm. Να 

έρνπλ  14-15 αθηηλνζθηεξά ζεκεία (δείθηεο ρξπζνύ γηα ηνλ άκεζν αθηηλνινγηθό εληνπηζκό ηνπο). 

 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ  ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ  NITINOL  ΥΟΛΗΦΟΡΧΝ  ΥΧΡΙ  

ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ 
Δλδνπξνζέζεηο ρνιεθόξσλ πιέγκαηνο ληηηλόιεο κε ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο κλήκεο. Η δηάκεηξνο 

ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 7Fr γηα δηελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. Η δηάκεηξνο ηεο ελδνπξόζεζεο λα είλαη 8 

θαη 10mm. Τν κήθνο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη 180cm. Να θέξνπλ κεραληζκό ζύγθιηζεο θαη αλάζπξζεο 

ηεο ελδνπξόζεζεο κέρξη θαη ην 80% από ηε δηαδξνκή απειεπζέξσζεο. Καλάιη γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ 

νδεγνύ 0.35΄΄. Ωθέιηκν κήθνο ησλ ελδνπξνζέζεσλ  (26-46-66-86-106)mm θαη ζπλνιηθό κήθνο (40-

60-80-100-120)mm. Να θέξνπλ 12 αθηηλνζθηεξά ζεκεία (δείθηεο ρξπζνύ γηα ηνλ άκεζν αθηηλνινγηθό 

εληνπηζκό ηνπο). 

 

ΓΙΥΑΛΧΣΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ NITINOL ΥΟΛΗΦΟΡΧΝ ΥΧΡΙ 

ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ 
Δλδνπξνζέζεηο ρνιεθόξσλ πιέγκαηνο ληηηλόιεο κε ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο κλήκεο. Η δηάκεηξνο 

ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 8Fr γηα δηελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. Η δηάκεηξνο ηεο ελδνπξόζεζεο λα είλαη 

10mm. Τν κήθνο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη 180cm. Με κεραληζκό ζύγθιηζεο θαη αλάζπξζεο ηεο 

ελδνπξόζεζεο κέρξη θαη ην 80% από ηε δηαδξνκή απειεπζέξσζεο. Καλάιη γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ 

νδεγνύ 0.35΄΄. Ωθέιηκν κήθνο ησλ ελδνπξνζέζεσλ (66)mm θαη ζπλνιηθό κήθνο (80)mm. Να θέξνπλ 

14 αθηηλνζθηεξά ζεκεία (δείθηεο ρξπζνύ γηα ηνλ άκεζν αθηηλνινγηθό εληνπηζκό ηνπο). Η κεζόηεηα ηεο 

παξαζπξηθήο ελδνπξόζεζεο λα δηαζέηεη άλνηγκα 5cm κε εηδηθνύο αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο θαη κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε λα εθπηύζζεηε σο 14mm. 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ NITINOL ΦΔΤΓΟΚΤΣΗ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ  

ΜΔ  ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ 
Δλδνπξνζέζεηο ςεπδνθύζηεο παγθξέαηνο πιέγκαηνο ληηηλόιεο κε ηελ ηδηόηεηα ηεο ζεξκηθήο κλήκεο. 

Οη ελδνπξνζέζεηο λα είλαη πιήξσο επηθαιπκκέλεο από άθξν ζε άθξν κε εζσηεξηθή κεκβξάλε 

ζηιηθόλεο πνιιαπιώλ ζηξώζεσλ. Με ζηξνγγπινπνηεκέλα δηεπξπκέλα άθξα γα ηελ απνθπγή ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ηεο. Σηιηθνλνύρν λήκα πςειήο αληνρήο γηα ζύγθιηζε θαη εμαγσγή ησλ εδνπξνζέζεσλ  

ζην αλώηεξν. Γπλαηόηεηα επαλαηνπνζέηεζεο κέρξη ην 80% ηεο απειεπζέξσζεο. Γηάκεηξνο θαζεηήξα 

10.2 fFr γηα δηελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε. Γηάκεηξνο ελδνπξνζέζεσλ 12-14 mm, κήθνο ελδνπξνζέζεσλ 

2-3-4mm θαη κήθνο ζπζθεπήο 180cm. Καλάιη γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ 0.35΄΄.. Με 16 

αθηηλνζθηεξά ζεκεία (δείθηεο ρξπζνύ γηα ηνλ άκεζν αθηηλνινγηθό εληνπηζκό ηνπο). 

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ  STENTS  ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 



- Πλαςτικά stents χολθφόρων από Teflon, επικαλυμμζνα με βάριο για άριςτθ 
ακτινοςκιερότθτα ςε όλο το μικοσ του stent.  

- Να διατίκενται μεμονωμζνα, ςε διαμζτρουσ 7Fr, 8,8Fr και 10Fr και ςε μικθ 5, 7, 9, 12 και 
15mm. 

 
 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ   ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΑ   STENTS 

- Μεμονωμζνα παγκρεατικά stents επικαλυμμζνα με βάριο για άριςτθ ακτινοςκιερότθτα ςε 
όλο το μικοσ του stent.  

- Να διατίκενται ςε διαμζτρουσ 5Fr και ςε μικθ 3 και 5cm, με άκρα ευκζα ι τφπου pig-tail.  
- Να διατίκενται με ι χωρίσ πτερφγιο (flap).  

 
ΤΝΔΕΣΙΚΑ  ΚΑΛΩΔΙΑ 

- υνδετικά καλϊδια για χριςθ με ςφιγκτθροτόμουσ, βρόγχουσ πολυπεκτομισ και λαβίδεσ 
κερμισ βιοψίασ ςυμβατά με διακερμία  ERBE 200. 

 
ΛΑΒΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΧΡΗΕΩΝ  "UNIVERSAL HANDLE" 
 Εργονομικι λαβι πολλαπλϊν χριςεων με ικανότθτα περιςτροφισ, θ οποία προςαρμόηεται ςτισ 
λαβίδεσ κερμισ βιοψίασ, ςε λαβίδεσ ςφλλθψθσ ξζνων ςωμάτων με άγκιςτρα και ςε πολυπεκτόμουσ 
πολλαπλϊν χριςεων. 

 

ΒΡΟΓΥΟΙ    ΠΟΛΤΠΔΚΣΟΜΗ    ΜΙΑ    ΥΡΗΗ 
- Να δηαηίζεληαη ζε ηύπνπο κε καιαθό θαη ζθιεξό ζύξκα θνπήο δηακέηξνπ 0,40mm θαη 0.47mm 

αληίζηνηρα. 

-  Να διατίκενται με λοφπα από πολφκλωνο ςφρμα, ςτισ εξισ διαμορφϊςεισ: Assymetrical 
(15mm), Standard Oval (5,5cm x 3,5cm), Micro Oval (3,5cm x 2,0cm), Micro Oval (15mm), και με 
μονόκλωνο ςφρμα Oval (32mm) κε δείθηε θαηάδεημεο δηακέηξνπ ηνπ βξόγρνπ θαη  ζε ζρήκα 

νβάι (δηακέηξνπ 10mm, 15mm θαη 25mm) θαη αζύκκεηξν (δηακέηξνπ 25mm)  

- Ο φζρων κακετιρασ να ζχει διάμετρο 2,3mm και 2,4mm και μικοσ 230cm. 
- Να είλαη θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε θάιπκκα άθξνπ ελδνζθνπίνπ γηα Δλδνζθνπηθή  

Βιελλνγνλεθηνκή (EMR). 

 

ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΟΛΤΠΕΚΣΟΜΗ ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟΙ  ΜΙΑ ΧΡΗΗ 
- Βρόγχοι πολυπεκτομισ περιςτρεφόμενοι, πολλαπλϊν χριςεων με λοφπα από πολφκλωνο 

ςφρμα 
- Να διατίκενται ςτισ εξισ διαμορφϊςεισ: Oval (10mm, 20mm και 30mm), Hexagonal (10mm, 

20mm και 30mm) και Crescent (10mm, 20mm και 30mm). Να διατίκενται ςε διάφορα μικθ 
και διαμζτρουσ. 

 
ΒΡΟΓΥΟ  ΠΟΛΤΠΔΚΣΟΜΗ-  ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΔΚΣΟΜΗ ΜΙΑ   ΥΡΗΔΧ   

ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΔΗ ΔΠΙΠΔΓΧΝ  ΒΛΑΒΧΝ  

- Να είλαη πξνζπλαξκνινγεκέλνο θαη απνζηεηξσκέλνο έηνηκνο γηα ρξήζε. 

- Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ρεηξνιαβή κε δηαβαζκίζεηο αλά εθαηνζηό θαη 

πιεπξηθό 

       ζπλδεηηθό  ζσιήλα  

- Να είλαη κήθνπο 2300mm θαη ν θέξσλ θαζεηήξαο λα έρεη δηάκεηξν 2,3mm 

- Να δηαηίζεληαη  ζε ζρήκα νβάι δηακέηξνπ 20mm. 

- Να δηαζέηεη ζύξκα θνπήο δηακέηξνπ 0,48mm. 

- Να θέξεη ζπηξάι δαθηπιίνπο ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ζύιιεςε βιελλνγόλνπ. 
 

ΒΡΟΓΥΟΙ   ΠΟΛΤΠΟΓΔΚΣΟΜΗ   ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ   ΥΡΗΔΧΝ 

- Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ζε θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη έληππν κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεσο θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο θαη απνζηείξσζεο. 
- Να κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ θαη ζηνλ θιίβαλν αηκνύ (134° C – 5 min.) θαη απηό λα 

αλαγξάθεηαη ζηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά prospectus. 

- Να θαιύπηνπλ όινπο ηνπο Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο. 



- Να δηαηίζεληαη ζε ζεη ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη έλα απνζπώκελν εμσηεξηθό πεξίβιεκα, έλα 

εζσηεξηθό ζπξκάηηλν βξόρν, κία ρεηξνιαβή θαη έλα θαιώδην ζύλδεζεο κε ηε δηαζεξκία ηνπ 

ηκήκαηνο 

- Nα είλαη κήθνπο 2300mm 

- Nα είλαη ζρήκαηνο νβάι δηακέηξνπ 30mm, 48mm θαη 50mm 

- Να δηαζέηνπλ δηάκεηξν ζύξκαηνο θνπήο 0,43mm θαη 0,47mm 

 

ΒΡΟΓΥΟΙ  ΠΟΛΤΠΟΓΔΚΣΟΜΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΥΡΗΔΧΝ 

- Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ζε θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη έληππν κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεσο θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο θαη απνζηείξσζεο. 
- Να κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ θαη ζηνλ θιίβαλν αηκνύ (134° C – 5 min.) θαη απηό λα 

αλαγξάθεηαη ζηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά prospectus. 

- Να θαιύπηνπλ όινπο ηνπο Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο 

- Να δηαηίζεληαη ζε ζεη ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη έλα απνζπώκελν εμσηεξηθό πεξίβιεκα, έλα 

εζσηεξηθό ζπξκάηηλν βξόρν, κία ρεηξνιαβή θαη έλα θαιώδην ζύλδεζεο κε ηε δηαζεξκία ηνπ 

ηκήκαηνο 

- Nα είλαη κήθνπο 2300mm 

- Nα είλαη ζρήκαηνο νβάι με 4 εζωηερικές ακίδες δηακέηξνπ 50mm θαη 30mm γηα πνιύπνδεο κε 

επξεία βάζε 

- Να δηαζέηνπλ δηάκεηξν ζύξκαηνο θνπήο 0,43mm  

 

 

 

ΒΡΟΓΥΟΙ   ΠΟΛΤΠΔΚΣΟΜΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΥΡΗΔΧΝ  ΓΙΑ  

ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ   ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΔΚΣΟΜΗ (EMR) 

- Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ζε θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη έληππν κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεσο θαζαξηζκνύ, απνιύκαλζεο θαη απνζηείξσζεο. 
- Να κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ θαη ζηνλ θιίβαλν αηκνύ (134° C – 5 min.) θαη απηό λα 

αλαγξάθεηαη ζηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά prospectus. 

- Να θαιύπηνπλ όινπο ηνπο Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο 

- Να δηαηίζεληαη ζε ζεη ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη έλα απνζπώκελν εμσηεξηθό πεξίβιεκα, έλα 

εζσηεξηθό ζπξκάηηλν βξόρν, κία ρεηξνιαβή θαη έλα θαιώδην ζύλδεζεο κε ηε δηαζεξκία ηνπ 

ηκήκαηνο 

- Nα είλαη κήθνπο 1900mm θαη 2300mm 

- Nα είλαη αζύκκεηξνπ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 23mm θαη 40mm 

- Να δηαζέηνπλ ζύξκα θνπήο 0,3mm θαη 0,4mm 

- Να δύλαηαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζε δηαθαλέο ειαζηηθό θάιπκκα άθξνπ ελδνζθνπίνπ 

 

 

ΒΔΛΟΝΔ  ΚΛΗΡΟΘΔΡΑΠΔΙΑ  ΜΟΝΟΤ  ΑΤΛΟΤ 
- Να δηαζέηνπλ ζήθε από δηάθαλν Teflon θαη βειόλα από αλνμείδνην αηζάιη. 

- Να είλαη δηαζέζηκεο ζε δηακέηξνπο από  21G έσο θαη 25G θαη ζε κήθνο βειόλεο  3mm, 4mm, 5mm, 6mm & 

8mm. 

- Ο θαζεηήξαο σα έρεη δηάκεηξν  1,8mm  θαη 2,4 mm 

- Να είλαη δηαζέζηκεο ζε κήθε 1650mm θαη 2300mm . 

- Τν άθξν ηεο βειόλεο λα ζρεκαηίδεη ινμή ηνκή γσλίαο 14
ν
 γηα αλώηεξν θαη 30

ν
 γηα θαηώηεξν πεπηηθό 

αληίζηνηρα. 

  
ΒΔΛΟΝΔ  ΚΛΗΡΟΘΔΡΑΠΔΙΑ  ΜΙΑ   ΥΡΗH 
- Να πξνζθέξνληαη ζε  ηύπνπο γηα ην αλώηεξν πεπηηθό κε γσλία βειόλεο 14

ν 
 

        θαη γηα ην θαηώηεξν πεπηηθό κε γσλία βειόλεο 30
ν 
αληίζηνηρα 

- Να δηαζέηνπλ κεραληζκό θιεηδώκαηνο ηεο βειόλεο γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο θαη 

πξνζηαζία  ελδνζθνπίνπ  ζθηεξό ζεθάξη. 

- Να θέξνπλ εζσηεξηθό κεραληζκό αθηλεηνπνίεζεο  βειόλεο γηα ζηαζεξή θαη αμηόπηζηε έγρπζε κε 

απνθπγή δηείζδπζεο πέξαλ ηνπ επηζπκεηνύ  

- Να δηαζέηνπλ δηάθαλν αλζεθηηθό εμσηεξηθό πεξίβιεκα ώζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη έγρπζε αθόκα 

θαη όηαλ απηό δηπιώζεη 



- Να πξνζθέξνληαη θαη κε δηάκεηξν βειόλεο 19,21,23,25G  θαη γηα έγρπζε παρύξεπζησλ 

δηαιπκάησλ 

- Να πξνζθέξνληαη θαη κε κήθνο βειόλεο 3,5,6,8mm γηα  αζθαιείο εγρύζεηο ζην αλώηεξν ή 

θαηώηεξν πεπηηθό   

- Να πξνζθέξνληαη  κε κήθνο θαζεηήξα 230cm. 

 
ΕΣ ΠΕΡΙΔΕΗ ΚΙΡΩΝ ΟΙΟΦΑΓΟΤ 

- ετ ενδοςκοπικισ περίδεςθσ κιρςϊν οιςοφάγου, ζξι δακτυλίων από υλικό λάτεξ.  
- Να διατίκεται με  εφχρθςτθ εργονομικι λαβι με προειδοποιθτικό ιχο κατά τθν 

απελευκζρωςθ του εκάςτοτε δακτυλίου, κακϊσ και ειδικό αυλό πλφςθσ.  
- Να διατίκεται με ειδικό κακετιρα ειςαγωγισ που διευκολφνει τθν τοποκζτθςθ του 

ςυςτιματοσ ςτο κανάλι βιοψίασ. 
- υμβατό με ενδοςκόπια που ζχουν εξωτερικι διάμετρο από 9,5 ζωσ 11mm. 

 
ΚΑΘΔΣΗΡΑ   ΠΡΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΔΝΟ  CLIP  ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΤΠΟΤ V ΜΙΑ 

ΥΡΗΗ 
- Nα δηαζέηεη δύν ζηαγόλεο 

- Να δηαηίζεηαη ζε κήθε 1650mm θαη 2300mm 

- Να έρεη δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο 360
0
, δεμηόζηξνθα  ή αξηζηεξόζηξνθα 

- Να δηαζέηεη πξνθνξησκέλν clip ηηηαλίνπ κήθνπο 6mm θαη γσλίαο ζηαγόλσλ 135
ν
 

- Τν clip ηηηαλίνπ λα δηαηίζεηαη ζε κήθε ζηαγόλσλ 7,5mm θαη 9,5mm αληίζηνηρα  

 

Περιζηρεθόμενη ΛΑΒΙΓΑ  ηνπνζέηεζεο   CLIPS   ΑΙΜΟΣΑΗ  

κέζσ ελδνζθνπίνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κήθνπο1550mm  θαη 2300mm  

 

CLIPS   ΣΙΣΑΝΙΟΤ   γηα ρξήζε κε ηελ αλσηέξσ ιαβίδα 

  
ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ ΠΡΟ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΟ ΚΛΙΠ ΜΙΑ ΧΡΗΗ 

- Αιμοςτατικό κλιπ μίασ χριςθσ, προ-τοποκετθμζνο, περιςτρεφόμενο, με δυνατότθτα 
απεριόριςτων ανοιγμάτων-κλειςιμάτων ςιαγόνων.  

- Να διατίκεται ςε μικοσ κακετιρα 165cm και 230cm, και διάμετρο 2.4mm για χριςθ με 
ενδοςκόπια με ελάχιςτο κανάλι 2.8mm. 

- Να διακζτει κλιπ με άνοιγμα 9-12mm, και κυρτά άκρα, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
καλφτερθ πικανι αιμόςταςθ και τοποκζτθςθ του κλιπ.  

 

ΚΑΘΕΣΗΡΕ   ΨΕΚΑΜΟΤ  ΜΙΑ ΧΡΗΗ 
- Κακετιρεσ ψεκαςμοφ ςκιαγραφικϊν και άλλων ουςιϊν.  
- Να είναι κατάλλθλοι για ψεκαςμό με τουσ εξισ τρόπουσ: ευκφ, 360ο. Ο φζρων κακετιρασ 

ζχει διάμετρο 1,8mm και 2,4mm. 
- υμβατοί  για χριςθ  ςε ενδοςκόπια με κανάλι διαμζτρου 2,0mm και 2,8mm.  
- Να διατίκεται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ. 

 

ΠΡΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΔΝΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ  ΒΡΟΓΥΟ ΠΔΡΙΓΔΗ 

ΠΟΛΤΠΟΓΧΝ Μ.Υ.   ENDOLOOP 

 
ΛΑΒΙΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΥΡΗΔΧΝ  ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  ΠΛΑΣΙΚΧΝ  ΒΡΟΓΥΧΝ  

ΠΔΡΙΓΔΗ ΠΟΛΤΠΟΓΑ   ΜΗΚΟΤ 2300ΜΜ 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ  ΒΡΟΓΥΟΙ  ΓΙΑ  ΥΡΗΗ  ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΛΑΒΙΓΑ  

ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ  30ΜΜ  ΚΑΙ  20ΜΜ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΤΛΑ ΛΕΠΣΟΤ ΕΝΣΕΡΟΤ 
Ενδοςκοπικι κάψουλα λεπτοφ εντζρου, θ οποία μετά τθν κατάποςι τθσ από τον αςκενι 
χρθςιμοποιεί το φυςικό περιςταλτιςμό του εντζρου και προωκείται, ενϊ φωτογραφίηει ςυνεχϊσ και 
μεταδίδει τισ εικόνεσ ςε ειδικοφσ καταγραφείσ/ θλεκτρόδια, που βρίςκονται προςκολλθμζνοι ςτο 
δζρμα και ςυνδζονται με το ειδικό μθχάνθμα καταγραφισ. 
 Η κάψουλα να ζχει κατάλλθλεσ  διαςτάςεισ για να διευκολφνεται θ κατάποςι τθσ από τον αςκενι. 
 Η διαδρομι τθσ ςτο λεπτό ζντερο να διαρκεί πάνω από 11 ϊρεσ. 
 Να λαμβάνει εικόνεσ με ταχφτθτα τουλάχιςτον 3 frames/sec. τθν λιψθ εικόνων πολφ υψθλισ 
ανάλυςθσ, 320Χ320 (102.400) pixels. 
Να δίνει τθν δυνατότθτα κατα τθν ανάγνωςθ τθσ εξζταςθσ τθν χριςθ του HDRi (High Dynamic Range 
Imaging).  
ε περίπτωςθ προβλιματοσ πριν τθν κατάποςθ, θ λειτουργία τθσ κάψουλασ να μπορεί να διακοπεί 
και να επανατοποκετθκεί ςτθν ςυςκευαςία τθσ.  

 
ΔΠΙΣΟΜΙΑ    ΔΝΓΟΚΟΠΗΔΧΝ     ΜΙΑ  ΥΡΗΗ 
- Nα έρνπλ ειαζηηθή πεξίδεζε θαη ζπλδεηηθό ξηληθήο παξνρήο O2 

- Να έρνπλ επξύ απιό γηα πξόζβαζε νξγάλσλ έσο 60Fr 

- Να έρνπλ 2 πιάγηεο νπέο γηα αλαξξόθεζε ζηνκαηηθώλ εθθξίζεσλ  

- Δηδηθό αλαηνκηθό ζηαζεξνπνηεηή νδόλησλ θαη γιώζζαο.  

 
ΔΠΙΣΟΜΙΑ    ΔΝΓΟΚΟΠΗΔΧΝ   ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ   ΥΡΗΔΧΝ 

-  κε δηάκεηξν  12 mm, 17mm θαη 19mm 

 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ GEL 
- Nα είλαη πδαηνδηαιπηό 

Να δηαηεξεί θαζαξνύο ηνπο θαθνύο ησλ νξγάλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο  
 
ΒΟΤΡΣΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  ΕΝΔΟΚΟΠΙΩΝ ΜΙΑ  ΥΡΗΗ  

- Να είλαη κηαο ρξήζεσο  βοφρτςεσ κακαριςμοφ ενδοςκοπίων μιασ χριςθσ, διπλοφ άκρου 
- Να δηαηίζεηαη  ςε διάμετρο  2mm, 3mm και 6mm.  
- Να είλαη ζπκβαηή κε θαλάιηα βηνςίαο  ενδοςκοπίου διαμζτρου 1,2mm ζωσ 4,2mm.  
- Να διατίκεται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ. 

 

ΒΟΤΡΣΑ   ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΥΡΗΔΧΝ   
- Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  βνύξηζεο ςε διαμζτρουσ  2mm, 3mm και 6mm 

- Να είλαη ζπκβαηή κε θαλάιηα βηνςίαο από 2,0mm έσο θαη 4.2mm 

- Να θέξνπλ θαζεηήξα  κήθνο 100 180 θαη 220 cm. 

- Να θέξεη αηξαπκαηηθό άθξν ηύπνπ ζθαίξαο  

- Να θέξεη ηειηθό άθξν πςειήο ειαζηηθόηεηαο   

- Να δύλαηαη λα θιηβαληζηεί ζηνπο 134
ν
C ή 273

ν
F  

  
 
 
 
ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΕ  ΒΟΤΡΣΕ  ΜΙΑ  ΧΡΗΗ 
Κυτταρολογικζσ βοφρτςεσ μιασ χριςθσ. Ο φζρων κακετιρασ να ζχει διάμετρο 1,8mm και 2,4mm. Για 
χριςθ με κανάλι διαμζτρου 2,0mm και 2,8mm. Να διατίκενται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ. 
 
ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΕ  ΒΟΤΡΣΕ  2-ΑΤΛΟΤ  ERCP 



Κυτταρολογικι βοφρτςα διπλοφ αυλοφ για χριςθ με οδθγό ςφρμα με ατραυματικό άκρο. Η βοφρτςα 
να ζχει μικοσ 2cm. Ο κακετιρασ να ζχει διάμετρο 2.4mm και μικοσ 210cm. 
 
ΕΣ   ΡΙΝΟΧΟΛΙΚΗ   ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΗ 
Ρινοχολικοί κακετιρεσ  μικουσ 250 cm  με οδθγό ςφρμα με  επικάλυψθ από Teflon. 
 Να διατίκεται ςε Standard ι pigtail άκρο, ςε διάμετρο 7,10 Fr. 
 Σο ςετ περιζχει ρινοχολικό κακετιρα, ςυνδετικό και παροχζτευςθ. 

 
 

ΔΣ  ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ   ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΔΚΣΟΜΗ  (EMR   KIT) 

 

ΔΛΑΣΙΚΑ  ΠΧΜΑΣΑ  ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ  ΓΙΑ  ΣΑ ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ 

 

ΣΔΣ  ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ  ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ  ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ 

 
ΒΑΛΒΙΓΔ   ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ  ΜΙΑ  ΥΡΗΗ  
- Καηάιιειεο γηα ελδνζθόπηα OLYMPUS 

- Να αλαγξάθεηαη όηη ην πιηθό δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κόλν θνξά 

- Να εκπεξηέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη απόξξηςεο κεηά ηε ρξήζε  

ΒΑΛΒΙΓΔ   ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΥΡΗΔΧΝ  
- Καηάιιειεο γηα ελδνζθόπηα OLYMPUS 

- Να αλαγξάθεηαη ε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

- Να εκπεξηέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη 

θαζαξηζκνύ/απνιύκαλζεο/απνζηείξσζεο κεηά ηε ρξήζε  

ΠΧΜΑΣΑ  /  ΣΑΠΔ  MIA ΥΡΗΔΧ   ΓΙΑ  ΣΟ ΚΑΝΑΛΙ    ΒΙΟΦΙΑ  
- Να είλαη θαηάιιειεο γηα ελδνζθόπηα  OLYMPUS 

- Σηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη όηη ην πιηθό δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κόλν θνξά 

- Να εκπεξηέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη απόξξηςεο κεηά ηε ρξήζε  

ΠΧΜΑΣΑ  /  ΣΑΠΔ  ΓΙΑ  ΣΟ  ΚΑΝΑΛΙ  ΒΙΟΦΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΗΔΧ 

- Να είλαη θαηάιιειεο γηα ελδνζθόπηα  OLYMPUS 

- Να αλαγξάθεηαη ε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

- Να εκπεξηέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη θαζαξηζκνύ/απνιύκαλζεο κεηά 

ηε ρξήζε  

 

 

ΠΑΓΙΓΔ  ΤΛΛΗΦΗ  ΠΟΛΤΠΟΓΑ (ΜΙΑ ΘΔΔΧ) 
- Να είλαη κνλαδηθνύ ζρεδηαζκνύ παγίδα κε δπλαηόηεηα άκεζεο ζύιιεςεο ελόο δείγκαηνο.  

- Να δηαζέηεη ζάιακν γηα ηελ θπιάθηζε ηνπ δείγκαηνο 

- Να απνκνλώλεη ην δείγκα ζην ζάιακν ώζηε λα παξέρεη ηελ άξηζηε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα  ηνπ, 

θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ, γηα εμέηαζε.  

- Να παξέρεη δπλαηόηεηα εύθνιεο θαη γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο κεηαμύ ηνπ ελδνζθνπίνπ θαη ηεο 

αληιίαο αλαξξόθεζεο. 

- Να δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 

 

ΠΑΓΙΓΔ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ  ΠΟΛΤΠΟΓΧΝ  (ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΘΔΔΧΝ) 
- Να είλαη  παγίδα κε δπλαηόηεηα άκεζεο ζύιιεςεο πεξηζζνηέξσλ (ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ) 

δηαθνξεηηθώλ δεηγκάησλ. 

- Να δηαζέηεη ζάιακν δηαθνξεηηθώλ   αξηζκεκέλσλ ρώξσλ γηα ηελ θπιάθηζε δεηγκάησλ από 

δηαθνξεηηθά ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. 

- Η απνκόλσζε ησλ δεηγκάησλ λα γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο  ώζηε λα παξέρεη πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα  ηνπ δείγκαηνο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ γηα εμέηαζε.  



-  Να παξέρεη  δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ δεηγκάησλ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπο θαηά ην ζηάδην 

ηεο βηνςίαο. 

- Να έρεη δπλαηόηεηα εύθνιεο θαη γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο κεηαμύ ηνπ ελδνζθνπίνπ θαη ηεο αληιίαο 

αλαξξόθεζεο. 

- Να δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 

 
ΒΑΛΒΙΓΔ  ΔΜΦΤΗΗ  ΚΑΣΑΛΛΗΛΔ  ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ 

 
 ΠΗΓΗ  ΦΤΥΡΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛ Η    ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ   

ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ 

 
ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ  ΠΛΑΚΔ  ΓΔΙΧΗ  ΜΔ  ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ  ΤΝΓΔΗ Δ  

ΗΛΔΚΣΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ  ΜΟΝΑΓΔ  OLYMPUS 
 

ΚΑΛΤΜΜΑ  ΑΚΡΟΤ  ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟΚΟΠΙΟΤ  OLYMPUS 

 
ΔΛΑΣΙΚΟ  ΚΑΛΤΜΜΑ  ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ  ΔΝΓΟΚΟΠΙΧΝ OLYMPUS  
 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ  ΚΟΛΟΚΟΠΗΗ  ΜΙΑ  ΧΡΗΗ  

- Παντελόνι κολοςκόπθςθσ, κοντό, μιασ χριςθσ. 
- Να Διατίκενται ςε μεγζκθ L και XL. 

 
ΤΚΕΤΗ  ΠΛΗΡΩΗ  ΜΕ  ΜΑΝΟΜΕΣΡΟ 

- υςκευι πλιρωςθσ υψθλϊν πιζςεων με ζμβολο και μανόμετρο.  
- Η ςυςκευαςία να περιλαμβάνει ςτρόφιγγα 3 οδϊν (stopcock) υψθλϊν πιζςεων κακϊσ και 

ςυνδετικι γραμμι προζκταςθσ. 

 
 

 

 

ΚΑΘΕΣΗΡΑ  ΚΑΣΑΛΤΗ  ΓΑΣΡΟ-ΕΝΣΕΡΙΚΟΤ  ΙΣΟΤ 
- Κακετιρασ κατάλυςθσ γαςτρο-εντερικοφ ιςτοφ διπολικισ διακερμίασ για τθ χριςθ 

ραδιοςυχνοτιτων.   
- Ο κακετιρασ κατάλυςθσ να ζχει μικοσ 180cm και διάμετρο 8Fr. 
- Να είναι ςυμβατόσ με ενδοςκόπια με κανάλι εργαςίασ 3.2mm ι μεγαλφτερο και με οδθγό 

ςφρμα 0.035''. 
 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΗ 
- υνδετικά καλϊδια για χριςθ του κακετιρα κατάλυςθσ με διπολικζσ διακερμίεσ. 

 
ΚΑΘΕΣΗΡΕ ESD 

- Ειδικά περιςτρεφόμενα μαχαιρίδια υποβλεννογόνιασ κοπισ μιασ χριςθσ ςε διάφορουσ 
τφπουσ: Coagulation, Dissection, Ball, Tooth, Scissor και Cylindrical. 

- Να διατίκενται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ. 
 

ΔΣ  ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ 
Σεη ελδνζθνπηθήο γαζηξνζηνκίαο PEG. Καζεηήξαο θαηαζθεπαζκέλνο από δηάθαλε ζηιηθόλε πςειήο 

δηαύγεηαο ζε δηάκεηξν 14-20-24fr, ν νπνίνο έρεη εμσηεξηθή δηαγξάκκηζε αλά 5mm γηα ηελ εθηίκεζε 

βάζνπο. Τν ηειηθό ηνπ άθξν λα είλαη ηύπνπ καληηαξηνύ δηακέηξνπ 30fr θαη πάρνπο 2mm, κε 

δπλαηόηεηα ζύγθιεζεο δηα ηεο έιμεσο. Ο θαζεηήξαο λα θαηαιήγεη ζε ελζσκαησκέλν δηαζηνιέα 

δέξκαηνο θσληθνύ ζρήκαηνο κεηαβιεηήο δηακέηξνπ από 2-16fr θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζειηά 

πεξίδεζεο ηζρπξήο έιμεσο. Με δίζθν ζπγθξάηεζεο θαηαζθεπαζκέλν από ζηιηθόλε θαη  κεραληζκό 

ζηαζεξνπνίεζεο secure lock ρσξίο λα απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε ξάκκαηνο ή ηελ ρξήζε άιινπ 

ζπλδεηηθνύ. Με 5 αληηαιιεξγηθά, αλαηνκηθά πέικαηα πάxνπο 3mm γηα ηελ αλαηνκηθή θαζήισζε ηνπ 

ζην δέξκα θαη 6 αεξαγσγνύο-νπέο  γηα ηνλ αεξηζκό ηνπ δέξκαηνο. Με απνζπώκελε θεθαιή ζίηηζεο θαη 

αζθαιέο ζύζηεκα ζύλδεζεο κε ηνλ θαζεηήξα ε νπνία λα έρεη 2 απινύο γηα ζίηηζε θαη ρνξήγεζε 



θαξκάθσλ, κε ελζσκαησκέλεο ηάπεο θξαγήο. Τν ζύζηεκα λα πεξηιακβάλεη ινηπά εμαξηήκαηα 

(ρεηξνπξγηθό πεδίν, γάδεο, λπζηέξη, ζπλδεηηθό       EN-FIT γηα ζύλδεζε κε αληιία ζίηηζεο, ζύξηγγα, 

βειόλα). Με  βξόγρν ζύιιεςεο δηακέηξνπ θαζεηήξα 1,8mm θαη άλνηγκα ζειηάο 30mm. 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ 

Καηαζθεπαζκέλνη από δηάθαλε πδξόθηιε ζηιηθόλε πςειήο δηαύγεηαο ζε δηάκεηξν 12-14-16-18-20-22-

24-26 Fr. Σην ηειηθό άθξν λα θέξνπλ κπαιόλη ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 5-7-10ml. ην νπνίν λα  είλαη 

αλαηνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ρσξίο πξνεμνρή ηνπ ηειηθνύ άθξνπ ηνπ θαζεηήξα. Ο δίζθνο ζηαζεξνπνίεζεο 

δέξκαηνο ηύπνπ καξγαξίηα λα πξνζθέξεη αζθαιή ζπγθξάηεζε ρσξίο ηελ ρξήζε άιισλ ζπλδεηηθώλ κε 

4 αληηαιιεξγηθά, αλαηνκηθά πέικαηα πάρνπο 3mm γηα ηελ αλαηνκηθή θαζήισζε ηνπ ζην δέξκα θαη 4 

αεξαγσγνύο-νπέο γηα ηνλ αεξηζκό ηνπ δέξκαηνο.  Ο ζσιήλαο ζίηηζεο λα θέξεη εμσηεξηθή δηαγξάκκηζε 

αλά 1 mm γηα ηελ εθηίκεζε βάζνπο. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε θεθαιή ζίηηζεο ηξηώλ (3) απιώλ, γηα 

ζίηηζε,  ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη γηα εκθύζεζε ηνπ κπαινληνύ. 

 

 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ, ΔΣ ΥΑΜΗΛΟΤ ΠΡΟΦΙΛ «LOW 

PROFILE» 

Καηαζθεπαζκέλνη από δηάθαλε πδξόθηιε ζηιηθόλε πςειήο δηαύγεηαο ζε δηάκεηξν 12-14-16-18-20-24 

fr. θαη κήθε 1.0-1.2-1.5-1.7-2.0-2.3-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0 cm 

Με  εζσηεξηθή βαιβίδα αληηπαιηλδξόκεζεο δύν πηεξπγίσλ ζην άλσ ηκήκα ηνπ θαζεηήξα θαη  κπαιόλη 

εζσηεξηθήο ζπγθξάηεζεο, κεηαβιεηήο δηόγθσζεο, αλαηνκηθνύ ζρήκαηνο ησλ 5ml κε βαιβίδα δηπιήο 

αζθαιείαο, ρσξίο πξνεμνρή ηνπ ηειηθνύ άθξνπ ηνπ θαζεηήξα. 

Τν ζεκείν επαθήο κε ην δέξκα λα έρεη αλαηνκηθό ζρεδηαζκό. 

Τν ζεη λα πεξηιακβάλεη ηα θαηάιιεια ζπλδεηηθά-πξνεθηάζεηο γηα α)ζίηηζε κε ζύξηγγα θαη αληιία 

θαζώο θαη β)γηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Να θέξνπλ πεξηζηξνθηθό ζύζηεκα αζθάιεηαο κε ηα παξαπάλσ 

ζπλδεηηθά. 

 

ΔΣ  ΓΑΣΡΟΝΗΣΙΓΟΣΟΜΙΑ 

Καηαζθεπαζκέλν από δηάθαλε πδξόθηιε ζηιηθόλε πςειήο δηαύγεηαο ζε δηάκεηξν 16-18-22 fr.  Με 

κπαιόλη ζηαζεξνπνίεζεο αλαηνκηθνύ ζρήκαηνο ησλ 7 έσο 10ml, κεηαβιεηήο δηόγθσζεο. Τν ζεη λα 

πεξηιακβάλεη ζπξκάηηλν νδεγό κε επηθάιπςε ζηιηθόλεο  γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο. Ο δίζθνο 

ζπγθξάηεζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ζηιηθόλε κε κεραληζκό ζηαζεξνπνίεζεο secure lock 

ρσξίο λα απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε ξάκκαηνο ή ηελ ρξήζε άιινπ ζπλδεηηθνύ. Με 5 αληηαιιεξγηθά, 

αλαηνκηθά πέικαηα πάxνπο 3mm γηα ηελ αλαηνκηθή θαζήισζε ηνπ ζην δέξκα θαη 6 αεξαγσγνύο-νπέο  

γηα ηνλ αεξηζκό ηνπ δέξκαηνο. Ο ζσιήλαο ζίηηζεο λα θέξεη εμσηεξηθή δηαγξάκκηζε αλά 5 mm γηα ηελ 

εθηίκεζε βάζνπο θαη  ελζσκαησκέλε θεθαιή ζίηηζεο ηξηώλ (3) απιώλ, γηα εληεξηθή ζίηηζε, 

απνζπκπίεζε ζηνκάρνπ θαη βαιβίδα αζθαιείαο γηα ηελ πιήξσζε ηνπ κπαινληνύ. 

Μήθνο θαζεηήξα 15-22-30- 45 cm θαη ηειηθό άθξν κε  λήκα ηύπνπ βξόγρνπ γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ 

πξνο ηελ λήζηηδα. Να  δηαηίζεληαη κε αθηηλνζθηεξή δηαγξάκκηζε. 

 

ΔΣ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΡΟΠΗΞΙΑ  12 ,14,16,18,20 FR 

Πιήξεο ζεη ελδνζθνπηθήο γαζηξνπεμίαο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

4 βειόλεο Verres κε πξνθνξησκέλα άγθηζηξα θαζήισζεο ησλ 18 G ηύπνπ Τ κε ελζσκαησκέλν 

απνξξνθήζηκν λήκα θαη θνκβία κεηαβιεηήο ζηαζεξνπνίεζεο δέξκαηνο. 

Τξνθάξ δηακέηξνπ 2mm κε ελζσκαησκέλν ζηπιεό ηύπνπ ιόγρεο κε αηξαπκαηηθό θνπηηθό δέξκαηνο 

θαη αζθάιεηα απειεπζέξσζεο. 

Τειεζθνπηθό δηαζηνιέα πνιιαπινύ δηακεηξήκαηνο 2-4-6-8mm κε ελζσκαησκέλν ζεθάξη PEEL 

AWAY θαη ζύζηεκα  κε  ρξσκαηηθή έλδεημε  θαη αζθάιεηα απόζπαζεο ησλ θαζεηήξσλ. 

Σπξκάηηλν νδεγό  AMPLATZ δηακέηξνπ 0,35’’ θαη κήθνπο 80cm  κε άθξν J. 

Λαβίδα ζηαζεξνπνίεζεο ησλ θνκβίσλ δέξκαηνο . 

Νπζηέξη ηύπνπ ιόγρεο κε ελζσκαησκέλε αζθάιεηα θαη επηινγή κήθνπο δηαηνκήο. 

Μεηξεηή ζηνκίαο κε εζσηεξηθό απιό γηα ρξήζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ 0,35’’ θαη κπαιόλη εκθύζεζεο 

5mm. Ο κεηξεηήο λα θέξεη κεηαβιεηό δίζθν κέηξεζεο θαη δηαγξάκκηζε αλά 2,5mm  

 

ΡΙΝΟΝΗΣΙΓΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΙΣΙΗ 

Να δηαηίζεληαη ζε δηακέηξνπο 6-8-10-12-14 fr. Καηαζθεπαζκέλνη από πνιπνπξαηζάλε κεηαβιεηήο 

ζθιεξόηεηαο. Να θέξνπλ εηδηθή πξνιίπαλζε γηα ηελ εύθνιε ηνπνζέηεζε ηνπο. Με  ελζσκαησκέλν 

ζπξκάηηλν νδεγό 0,32’’, δηπιό ζπλδεηηθό ζίηηζεο κε ελζσκαησκέλεο ηάπεο θξαγήο, ην κήθνο ηνπο λα 

είλαη 110 cm. Να έρνπλ εμσηεξηθή δηαγξάκκηζε γηα ηελ ζσζηή εθηίκεζε βάζνπο. 



 

ΤΚΔΤΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΟΜΙΑ 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζσιήλα ζηιηθόλεο δηπινύ απινύ  θαη ζπκβαηή κε ζπξκάηηλν νδεγό 

0.35’’. Να θέξεη κπαιόλη ρσξεηηθόηεηαο 5 cc. θαη δίζθν κεηαβιεηήο κέηξεζεο γηα αθξηβή εθηίκεζε 

κήθνπο.  

 

ΤΝΘΔΣΙΚΗ   ΚΤΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΗ   ΚΟΛΛΑ  

Να είλαη  κε ηνμηθή 100% θαη ρακεινύ ημώδνπο (πεξίπνπ 5cp) έηνηκε πξνο ρξήζε. 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από 100% κνλνκεξή θπαλναθξπιηθό – h-εμπιεζηέξα.  

Ο πνιπκεξηζκόο ηεο λα επηηπγράλεηαη ζε 1-30 sec κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηεο. 

Να κελ αλεβάδεη ηελ ζεξκνθξαζία ζην ζεκείν πνιπκεξηζκνύ ηεο πέξα ησλ +2°C. 

Να ελδείθλπηαη γηα πεξηζηαηηθά γαζηξεληεξνινγηθά .. 

Να δηαζέηεη αεξνζηαηηθέο , ζηεγαλνπνηεηηθέο θαη αηκνζηαηηθέο ηδηόηεηεο. 

Να είλαη κηαο ρξήζεο  , θιάζεο ΙΙΙ. 

Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κνξθή spray γηα ζηεγαλνπνίεζε ή γηα αηκόζηαζε κεγάιεο 

επηθάλεηαο (ζε επεκβάζεηο ήπαηνο , κεξηθήο λεθξεθηνκήο θιπ.) . 

Να πξνζθέξεηαη ζε ζπζθεπαζία blister κε ζύξηγγα αζθαιείαο θαη βειόλε , θαη κε ιαπαξνζθνπηθνύο 

ζηεηιενύο ζε κεγέζε 15cm , 37cm , 45cm , ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1ml θαη 0,5 ml. 

 

BΔΛΟΝΔ   ΠΝΔΤΜΟΠΔΡΙΣΟΝΑΙΟΤ 

Να δηαηίζεληαη ζε κήθνο 120mm θαη 150mm αληίζηνηρα 

Να δηαζέηνπλ βαιβίδα αέξνο. 

Να δηαζέηνπλ νπηηθό κεραληζκό αιιαγήο ρξώκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγή. θαζώο 

 Να δηαζέηνπλ ερεηηθή επηβεβαίσζε εηζαγσγήο θαη δπλαηόηεηα επίζεο νπηηθήο επηβεβαίσζεο κε 

ρξήζε νξνύ δηακέζνπ Palmertest. 

 

ΔΣ  ΔΙΑΓΧΓΗ  ΓΙΑΓΔΡΜΙΚΗ   ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ   ΥΟΛΗΦΟΡΧΝ 

      Τν ζεη ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από: 

1) Καζεηήξα παξνρέηεπζεο ρνιεθόξσλ από πνιπνπξεζάλε κε κεραληζκό θιεηδώκαηνο 

(lockingsystem) κε αθηηλνζθηεξό κάξηπξα θαη κεγάιεο νπέο ζηελ ζειεηά ζρήκαηνο pigtail.  

2) Να θέξεη δηαβαζκίζεηο θαηά κήθνο θαη λα πξνζθέξεηαη ζε κήθε 19-24-29-34-44-49cm θαη 

δηακέηξνπ 6-8-10-12-14 Fr αλάινγα κε ηηο αλάγθεο  

3) Πιαζηηθή θάλνπια- επζεηαζηήο 

4) Μεηαιιηθή θάλνπια-επζεηαζηήο 

5) Οδεγό ζύξκα 0,035’’ (90cm) 

6) Οδεγό ζύξκα 0,018’’ (80cm) 

7) Οκναμνληθό ζύζηεκα  

8) Γύν δηαζηνιείο  

9) Βειόλα παξαθέληεζεο 21G 

 

 

 

 

ΔΣ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ  ΓΙΑΓΔΡΜΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ  ΥΟΛΗΦΟΡΧΝ 

       Τν ζεη ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από: 

1) Καζεηήξα παξνρέηεπζεο ρνιεθόξσλ από πνιπνπξεζάλε κε κεραληζκό θιεηδώκαηνο 

(lockingsystem) κε αθηηλνζθηεξό κάξηπξα θαη κεγάιεο νπέο ζηελ ζειεηά ζρήκαηνο pigtail.  

2) Να θέξεη δηαβαζκίζεηο θαηά κήθνο θαη λα πξνζθέξεηαη ζε κήθε 19-24-29-34-44-49cm θαη 

δηακέηξνπ 6-8-10-12-14 Fr αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε 

3) Πιαζηηθή θάλνπια- επζεηαζηήο 

4) Μεηαιιηθή θάλνπια-επζεηαζηήο 

ΜΔΛΑΝΙ  ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ  ΜΑΡΚΑΡΙΜΑΣΟ 

Δηδηθή απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα ησλ 5cc κε πεξηζηξνθηθό θιείδσκα.   

Πξνγεκηζκέλε κε εηδηθή κειάλη από πςειήο θαζαξόηεηαο κόξηα άλζξαθα, βηνζπκβαηό δάιπκα 

απνζηαγκέλνπ λέξνπ, ζηκεζηθόλεο, γιπθεξόιεο, βελδηιηθήο αιθνόιεο θαη πνιπζνξβηθό 80.    



Τν δηάιπκα λα κελ έρεη ίδεκα γηα απνθπγή απόθξαμεο ηεο βειόλαο έγρπζεο θαη δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε βειόλα έγρπζεο 25G. 

 

ΥΡΧΣΙΚΗ   ΥΡΧΜΟΔΝΓΟΚΟΠΗΗ  INDIGO CARMINE 

Χξσζηηθή νπζία ρξσκνελδνζθόπεζεο – ηύπνο Indigo Carmine 1%.   

Να είλαη απόιπηα βηνζπκβαηή κε ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, ζε θηαιίδην ησλ  10ml. 

 

ΥΡΧΣΙΚΗ   ΥΡΧΜΟΔΝΓΟΚΟΠΗΗ   LUGOL 

Χξσζηηθή νπζία ρξσκνελδνζθόπεζεο – ηύπνο Lugol 2%.  

Να είλαη απόιπηα βηνζπκβαηή κε  ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, ζε θηαιίδην ησλ 10ml  απνζηεηξσκέλνπ 

δηαιύκαηνο  Lugol 

 

 

Όλεσ οι παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ιταν αποτζλεςμα τθσ διαβοφλευςθσ που 

προθγικθκε, από τα μζλθ τθσ επιτροπισ και ςφμφωνα με τισ εν γζνει διεκνείσ 

παραδεδεγμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα, τισ παραδοχζσ τθσ ιατρικισ – 

νοςθλευτικισ επιςτιμθσ, τθν κλινικι εμπειρία από τθν κακθμερινι χριςθ των παραπάνω 

υλικϊν, τθν προςεκτικι μελζτθ και διαςταφρωςθ των ιδθ προςφερόμενων τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν των εταιριϊν που ςυμμετείχαν κακϊσ και από τθν εμπειρία των μελϊν από 

τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγενζςτερουσ διαγωνιςμοφσ. 

 

-                                                                  - H – 
-                                                           ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 
Καηζαξώλεο Παξαζθεπάο 

Γθιώηζνο Ισάλλεο 

Καβνπξίδνπ Άλλα 

 


