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ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α. ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ  

1 ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΔΙ ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ Ή ΜΔΓΑΛΟΤ 

ΒΑΘΜΟΤ ΣΔΝΧΔΙ ΜΔ ΔΝΙΥΤΜΔΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΚΧΝΙΚΟ ΑΠΧ ΑΚΡΟ 

ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΟ ΜΔ ΤΓΡΟΦΙΛΗ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΠΟΤ ΝΑ ΔΠΙΣΤΓΥΑΝΔΣΑΙ ΜΔ ΥΗΜΙΚΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΟΤ ΤΡΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ Δ ΜΟΡΙΑΚΟ 

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

ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ 0.010 in-0.014 in 

- ε διάθοπερ διαβαθμίζειρ, με επικάλςτη θλοςποζκεφνηρ, με ςδπόθιλη επικάλςτη και με 

ημημαηική επικάλςτη PTFE.. 
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2 ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑ ΜΗΚΟΤ 190 CM - 300CM διαμέηπος 

0.014in ζε διάθοποςρ βαθμούρ ζκληπόηηηαρ με ςδπόθιλη διολιζθηηική επικάλςτη πος να 

επιηςγσάνεηαι με σημική επεξεπγαζία ηηρ επιθάνειαρ ηος ζύπμαηορ εθαπμοζμένηρ ζε μοπιακό 

επίπεδο και όσι απλή επίζηπυζη αςηήρ και άπυ άκπο μαλακό και επί πλέον με πςπήνα elastinite 

ζε διιάθοποςρ βαθμούρ για διαθοπεηικό βαθμό ζηήπιξηρ και ικανόηηηα ανάκηηζηρ ηος απσικού 

ζσήμαηορ. 
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Β.  ΦΟΤΚΩΣΗΡΔ ΜΙΑ ΥΡΗΗ  

1. - Η λαβή να είναι ηύπος ζκανδάληρ 

- Να διαηίθενηαι ζε ηύποςρ μανομέηπος 20&30ΑΣΜ 

- Ο κοσλίαρ ηος εμβόλος να έσει βπασύ βήμα, ώζηε να επιηςγσάνεηαι βπαδεία αύξηζη ηηρ πίεζηρ 

- Να ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζςνδεηικό με αιμοζηαηική βαλβίδα και ειζαγυγέα ζύπμαηορ και 

πεπιζηποθέα 

- Η ζύπιγγα θοςζκώμαηορ να είναι διαθανήρ ζε όλη ηηρ ηην επιθάνεια 
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Γ. ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΔΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΔΙΩΝ  

1. ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΜΔ ΠΑΚΛΙΣΑΞΔΛΗ  

- Σο ςλικό ηυν μπαλονιών να είναι ςτηλήρ ανηοσήρ ώζηε  

  να μην πήγνςνηαι ζε ςτηλέρ πίεζειρ (<20 Atm). 

- Να διαθέηοςν κυνοειδέρ πύγσορ ιδιαίηεπα σαμηλού 

  πποθίλ (≤0.017"). 

- Να διαηίθενηαι ζε ηύπο: 

- Rapid exchange. 

- Να διαηίθενηαι ζε ποικιλία μηκών και διαμεηπημάηυν 
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2 ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ  

Να έσοςν σαμηλό πποθίλ ειζόδος ≤0,016΄΄ και ≤ 0,019΄΄ πποθίλ πποζπέλαζηρ 

- Να διαθέηοςν ηεσνολογία No Fold ζηη διάμεηπο 1,25 mm 

- Να διαηίθενηαι ζε ηύποςρ Μonorail και Over the Wire 

- Να έσοςν σαμηλή ηπιβή ςτηλή εςελιξία και ππουθηηικόηηηα 

- Να έσοςν επιλεκηική ςδπόθιλη επίζηπυζη και κυνικό ζσεδιαζμό μπαλονιού για να αποθεύγεηαι 

ο ηπαςμαηιζμόρ ηος ςγιούρ αγγείος 

- Να είναι ζσεδιαζμένα για ηην ηεσνική Kissing Balloon με οδηγό καθεηήπα 6F 
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Γ. ΟΓΗΓΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ  

 

 

 

 

- Να διαηίθενηαι ζε μεγέθη 5-8F. 

- Να διαηίθενηαι ζε όλοςρ ηοςρ ηύποςρ καμπςλόηηηαρ. 

- Να διαθέηοςν μεγάλο εζυηεπικό αςλό. 

- Να έσοςν ςτηλή οδηγηζιμόηηηα και ςποζηηπικηική ικανόηηηα 

  και να μη δημιοςπγούν ηπιβέρ. 
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E. ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ  ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ ΘΡΟΜΒΟΤ   

 - Να είναι ζςμβαηοί με οδηγό καθεηήπα 6F 

- Να είναι από PEBAX 

-Να είναι ηύπος RAPID EXCHANGE 

- Να διαθέηοςν ηεσνολογία ενιαίος ηοισώμαηορ 

- Να διαθέηοςν ζςπμάηινη πεπιέλιξη με ηεσνολογία ενιαίος ηοισώμαηορ για άπιζηη δςναηόηηηα 

πεπιζηποθήρ και καηεύθςνζηρ. 

Σο ςλικό θα ππέπει να ζςνοδεύεηαι από κλινικέρ μελέηερ με μεγάλο απιθμό αζθενών, πος 

αποδεικνύοςν ηην αζθάλεια και ηην αποηελεζμαηικόηηηά ηος 
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Η. EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΣΔΝΣ)  

ΣΔΦΑΝΙΑΙΩΝ 

 

2. EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΣΔΝΣ) ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ  ΑΠΟ 

ΚΟΒΑΛΣΙΟ/ΥΡΧΜΙΟ 

 ΜΔ ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΡΑΠΑΜYKΙΝΗ -ΔVEROLIMUS 

- Να έσοςν σαμηλό πποθίλ ≤0.39¨.   

- Να μην αποκλείοςν πλάγιοςρ κλάδοςρ. 

- Να είναι δςναηή η ππόζβαζη ζε παπάπλεςπη απηηπία διαμέζος ηος πλέγμαηόρ ηοςρ καθώρ 

επίζηρ και η δςναηόηηηα παπέμβαζηρ ζε αςηή. 

- Να έσοςν ςτηλή ακηινική δύναμη.  

- Να ηεκμηπιώνεηαι από μελέηερ όηι έσοςν μικπό βαθμό επαναζηένυζηρ. 

- Να ςπάπσει μεγάλη κλινική εμπειπία από ηη σπήζη ηος πολςμεπούρ 
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3. EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΜΟΝΟΤ ΣΔΝΣ) ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΜΔ 

PTFE 

- Να έσοςν σαμηλό πποθίλ.  

- Να έσοςν ςτηλή ακηινική δύναμη.  

- Να έσοςν μικπό βαθμό επαναζηένυζηρ. 
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5. ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΣΔΝΣ) ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΑΠΟ ΚΟΒΑΛΣΙΟ/ΥΡΧΜΙΟ 

- Να έσοςν ειδικό ζσεδιαζμό για μικπά αγγεία. 

- Να έσοςν σαμηλό πποθίλ ≤0.0039¨ και λεπηά πλέγμαηα (struts) ≤0.0032¨.   

- Να μην αποκλείοςν πλάγιοςρ κλάδοςρ. 

- Να είναι δςναηή η ππόζβαζη ζε παπάπλεςπη απηηπία  

  διαμέζος ηος πλέγμαηόρ ηοςρ καθώρ επίζηρ και η  

  δςναηόηηηα παπέμβαζηρ ζε αςηή. 

- Να έσοςν ςτηλή ακηινική δύναμη.  

- Να έσοςν βιβλιογπαθικά ηεκμηπιυμένη μικπού βαθμού επαναζηένυζη.      
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6 EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΣΔΝΣ)  

ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΜΔ ΦΑΡΜΑΚΟ LIMUS 

- Να είναι από κπάμα κοβαληίος 

- Να διαθέηοςν πλήπη επικάλςτη βιοδιαζπώμενος πολςμεπούρ  

- Να έσοςν μεηαβληηό πάσορ δοκίδυν για ζηαθεπά  ικανοποιηηική ακηινική δύναμη και 

ζηοσεςμένη δπάζη επί ηος ηοισώμαηορ ηος αγγείος 
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