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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οη θάησζη εηδηθνί όξνη αθνξνύλ όια ηα πξντόληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνύ θαη ζθνπό
έρνπλ ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ θαη ηελ νξζή
πξνκήζεηα απηώλ από ην Ννζνθνκείν:
•

Να πεξηιακβάλεηαη ην θπιιάδην νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ κεηαθξαζκέλν ζηα Διιεληθά.

•
Τα πξντόληα 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 πηζηνπνηνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
πξντόληνο ζε δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθόηεηεο.
•

Η εκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη άλσ ησλ 2 εηώλ.

•
Τν θαθό απνηέιεζκα κεηά από ρξήζε ζην ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ ζα
απνηειεί ιόγν απόξξηςεο.
•

Πξνζθόκηζε θαηαιόγνπ Ννζνθνκείσλ πνπ ήδε πξνκεζεύνληαη ην πξντόλ.

•
Υπεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε όπνπ ζα δειώλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ
πξντόληνο θαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρώξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη
δηαθνξεηηθά).
•
Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα
είλαη εμνπζηνδνηεκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ πξντόληνο ζηα Διιεληθά
Γεκόζηα, Σηξαηησηηθά θαη Ιδησηηθά Ννζνθνκεία, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη έγθαηξε πξνκήζεηα
ησλ πξντόλησλ ζην Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία, θαζώο θαη ε
ηήξεζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ηρλειαζηκόηεηαο ζε πηζαλή αλάθιεζε-απόζπξζε πξντόληνο, ή κεηά από
ηελ ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Φξεζηώλ Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξντόλησλ» (
Λεπθή Κάξηα ).
•
Κάζε πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα
πξνζθνκίζεη δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κε αλαθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό, πνπ
λα αλαθέξεη όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο ζηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ε
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα δεζκεπηεί λα ηελ πξνκεζεύζεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα ησλ
θαηαθπξσζέλησλ εηδώλ ηεο ζύκβαζεο.
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΩΝ
ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ
1. ΣΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ
Σροκάρ κοιλίασ, διαφανι ςε όλο τουσ το μικοσ, με ςπογγϊδθ απορροφθτικό δακτφλιο ςτο
εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, για τον περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ που προκαλείται
κατά τθν επανειςαγωγι τθσ κάμερασ/εργαλείων, με τζςςερισ βαλβίδεσ ςτεγανοποίθςθσ για τθν
αποφυγι απϊλειασ πνευμοπεριτόναιου κατά τθν διάρκεια τθσ επζμβαςθσ, λόγχθ ςχιματοσ
νυςτεριοφ, με ατραυματικό κάλυμμα αςφάλειασ τθσ λόγχθσ, με μθχανιςμό οπλιςμοφ και
επαναφοράσ τθσ και θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ τθσ αςφάλειασ, με τεχνολογία
κατευκυνόμενθσ ειςαγωγισ εργαλείων ςτθν κεφαλι τθσ κάνουλασ, με ενςωματωμζνο
ςτακεροποιθτι και δφο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ διαμζςου ράμματοσ και το άκρο τθσ κάνουλασ
να είναι οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 45*. Σε μεγζκθ 5mm, 10/11mm, 10/12mmμε μικοσ
ςτειλεοφ 100mm.

2. ΣΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ.
Τροκάρ κοιλίασ παχυςαρκίασ, διαφανι ςε όλο τουσ το μικοσ, με ςπογγϊδθ απορροφθτικό
δακτφλιο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, για τον περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ που
προκαλείται κατά τθν επανειςαγωγι τθσ κάμερασ/εργαλείων, με τζςςερισ βαλβίδεσ
ςτεγανοποίθςθσ για τθν αποφυγι απϊλειασ πνευμοπεριτόναιου κατά τθν διάρκεια τθσ
επζμβαςθσ, λόγχθ ςχιματοσ νυςτεριοφ, με ατραυματικό κάλυμμα αςφάλειασ τθσ λόγχθσ, με
μθχανιςμό οπλιςμοφ και επαναφοράσ τθσ και θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ τθσ
αςφάλειασ, με τεχνολογία κατευκυνόμενθσ ειςαγωγισ εργαλείων ςτθν κεφαλι τθσ κάνουλασ,
με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι και δφο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ διαμζςου ράμματοσ και το
άκρο τθσ κάνουλασ να είναι οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 45o.Σε μεγζκθ 5mm,
10/11mm,10/12mm με μικοσ ςτειλεοφ 150mm.
3. ΣΡΟΚΑΡ HASSON ανοιχτήσ τεχνικήσ.
Τροκάρ Hasson ανοιχτισ τεχνικισ, ατραυματικό, διαφανζσ, με ςπογγϊδθ απορροφθτικό
δακτφλιο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, για τον περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ που
προκαλείται κατά τθν επανειςαγωγι τθσ κάμερασ/εργαλείων, διαμζτρου 5/12 mm, με βαλβίδα
αζροσ, με μθχανιςμό διατιρθςθσ του ςτειλεοφ ςτθ κάνουλα, με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι
και μειωτιρα με δυνατότθτα αφαίρεςθσ αυτοφ, με χαμθλό προφίλ, με τεχνολογία
κατευκυνόμενθσ ειςαγωγισ εργαλείων ςτθν κεφαλι τθσ κάνουλασ και τζςςερισ κζςεισ
ςτακεροποίθςθσ διαμζςου ράμματοσ το άκρο τθσ κάνουλασ να είναι οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία
45*.
4. ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
Αυτόματο ενδοςκοπικό εργαλείο απολίνωςθσ αγγείων με περιςτρεφόμενο ςτειλεό 360*,
εφοδιαςμζνα με 20 clips τιτανίου μεςαίου / μεγάλου μεγζκουσ, με διάμετρο ςτειλεοφ 10 mm,
με ζνα ςτάδιο φόρτιςθσ-πυροδότθςθσ και μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ του clip ςτισ
ςιαγόνεσ του εργαλείου, με δυνατότθτα εξαγωγισ του εργαλείου από το τροκάρ με ι χωρίσ
κλιπ ςτισ ςιαγϊνεσ του εργαλείου. Το μικοσ του κλειςτοφ κλιπ να είναι πάνω 8,5mm. Με
χρωματικι ζνδειξθ μετρθτι των τελευταίων τριϊν κλιπ ςτθν κυρίδα τθσ λαβίδασ.

5. ΒΕΛΟΝΑ ΠΝΕΤΜΟΠΕΡΙΣΟΝΑΙΟΤ
Bελόνα πνευμοπεριτοναίου μικουσ 120mm και 150mm, με βαλβίδα αζροσ, με οπτικό
μθχανιςμό αλλαγισ χρϊματοσ κατά τθν ειςαγωγι κακϊσ, θχθτικι επιβεβαίωςθ ειςαγωγισ και
δυνατότθτα επιπλζον οπτικισ επιβεβαίωςθσ με χριςθ οροφ διαμζςου Palmertest.
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6. ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ
Λαπαροςκοπικό ςετ λαβίδων που να περιλαμβάνει:












Μία λαβίδαςφλλθψθσ με μθχανιςμό κλειςίματοσ ςιαγόνων ανάλογα μετο πάχοσ του ιςτοφ
& μθχανιςμό κλειδϊματοσ τθσ λαβισ ςε δφο ςτάδια, διαμζτρου μαφρου ςτυλεοφ5mm με
μθχανιςμό περιςτροφισ 360* μοιρϊν και δυνατότθτα ςφνδεςθσ διακερμίασ.
Ζνα κυρτό ψαλίδι διαμζτρου μαφρου ςτυλεοφ5mm για αποφυγι αντανάκλαςθσ φωτόσ,
που να διατθρεί τθν ίδια δυνατότθτα κοπισ ςε όλο το μικοσ των ςιαγόνων & να φζρει
ακροδζκτθ για υποδοχι διακερμίασ, με μθχανιςμό περιςτροφισ 360* μοιρϊν.
Τροκάρ κοιλίασ, διαφανι ςε όλο τουσ το μικοσ, με ςπογγϊδθ απορροφθτικό δακτφλιο ςτο
εςωτερικό τθσ κεφαλισ τθσ κάνουλασ, για τον περιοριςμό τθσ κθλίδωςθσ που προκαλείται
κατά τθν επανειςαγωγι τθσ κάμερασ/εργαλείων, με τζςςερισ βαλβίδεσ ςτεγανοποίθςθσ για
τθν αποφυγι απϊλειασ πνευμοπεριτόνεου κατά τθν διάρκεια τθσ επζμβαςθσ, λόγχθ
ςχιματοσ νυςτεριοφ, με ατραυματικό κάλυμμα αςφάλειασ τθσ λόγχθσ, με μθχανιςμό
οπλιςμοφ και επαναφοράσ τθσ και θχθτικι και οπτικι επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ τθσ
αςφάλειασ, με τεχνολογία κατευκυνόμενθσ ειςαγωγισ εργαλείων ςτθν κεφαλι τθσ
κάνουλασ, με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι και δφο κζςεισ ςτακεροποίθςθσ διαμζςου
ράμματοσ και το άκρο τθσ κάνουλασ να είναι οβάλ ςχθματίηοντασ γωνία 45* μοιρϊν. Σε
μεγζκθ 10/11mm, με μικοσ ςτειλεοφ 100mm.
Σετ τροκάρ με μια λόγχθ (ςχιματοσ νυςτεριοφ) και δυο διαφανείσ κάνουλεσ διαμζτρου
5/11mmαντίςτοιχα,μεαπορροφθτικοςπογγο, με τζςςερισ βαλβίδεσ ςτεγανοποίθςθσ για
εξαςφάλιςθ επαρκοφσ πνευμοπεριτόνεου κατά τθν διάρκεια τθσ επζμβαςθσ , ατραυματικό
κάλυμμα αςφαλείασ τθσ λόγχθσ και μθχανιςμό οπλιςμοφ και επαναφοράσ τθσ, θχθτικι και
οπτικι επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ τθσ αςφάλειασ, με ενςωματωμζνο ςτακεροποιθτι και
ενςωματωμζνο μειωτιρα με δυνατότθτα αφαίρεςθσ αυτοφ, με δφο κζςεισ
ςτακεροποίθςθσ διαμζςου ράμματοσ. Το άκρο τθσ κάνουλασ να είναι οβάλ ςχθματίηοντασ
γωνία 45* μοιρϊν.
Bελόναπνευμοπεριτοναίου μικουσ 120mm, με βαλβίδα αζροσ, με οπτικό μθχανιςμό
αλλαγισ χρϊματοσ κατά τθν ειςαγωγι κακϊσ, θχθτικι επιβεβαίωςθ ειςαγωγισ και
δυνατότθτα επιπλζον οπτικισ επιβεβαίωςθσ με χριςθ οροφ διαμζςου Palmertest.
Δφο Ενδοζκοπικέρ θηλιέρ πολςδιοξανόνηρ, Νο 0 με μήκορ πάμμαηορ 45cm.

7. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΤΛΛΗΨΗ.
Λαπαροςκοπικι λαβίδα ςφλλθψθσ κεφαλισ κυκλικοφ αναςτομωτιρα, διαμζτρου 10mm, με
περιςτρεφόμενο μονωμζνο θλεκτρικά ςτειλεό, με εργονομικό μθχανιςμό αςφαλοφσ
κλειδϊματοσ λαβισ δφο φάςεων.
8. ΛΑΒΙΔΑ HEM-O-LOK ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ
Λαβίδα πολλαπλϊν χριςεων 5mm και 10mm ενδοςκοπικισ απολίνωςθσ αγγείων για
εφαρμογι κλιπ πολυξυμεκυλενίου ( L, XL ). Να είναι διαιροφμενεσ ςε τρία τμιματα, τθ λαβι,
τον ςτυλεό και τον ειςαγωγζα. Να είναι ςυμβατζσ με κλιπ πολυοξυμεκυλενίου κατθγορίασ ΙΙΙ
( RISK CLASS III ).
9. ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΗ ΑΓΓΕΙΩΝ HEM-O-LOK.
Κλιπ απολίνωςθσ αγγείων από πολυοξυμεκυλζνιο με μθχανιςμό κλειδϊματοσ ( Hem-o-lok ).
Να κουμπϊνουν και να αςφαλίηουν ςτον ιςτό, για χριςθ ςε ανοικτζσ και λαπαροςκοπικζσ
επεμβάςεισ, ςε καςζτα των 6 τεμ. με ειδικι αυτοκόλλθτθ ταινία ςτακεροποίθςθσ ςτο
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χειρουργικό πεδίο. Σε μεγζκθ L και XL. Τα κλιπ να φζρουν CE, FDA που αποδεικνφει κλινικζσ
μελζτεσ και να είναι κατθγορίασ ΙΙΙ ( RISK CLASS III ).
10. ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟ ΜΙΑ ΧΡΗΕΩ (ΛΟΥΠΕΣ).
Ενδοςκοπικζσ κθλιζσ πολυγλακτίνθσ, Ν* 0 με μικοσ ράμματοσ 45cm.
Ενδοςκοπικζσ κθλιζσ πολυγλακτίνθσ, Ν*2/0 με μικοσ ράμματοσ 45cm.
Ενδοςκοπικζσ κθλιζσ πολυδιοξανόνθσ, Ν* 0 με μικοσ ράμματοσ 45cm.

11. ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ ΑΡΘΡΩΣΟ ΚΟΠΣΟΡΡΑΠΣΗ
α). Ηλεκτροκίνθτοσ αρκρωτόσ επαναφορτιηόμενοσκοπτοράπτθσ, μεγζκουσ 45mm, 60mm
διαμζτρου 12 mm, με μικθ ςτειλεοφ 28cm, 34cm&44cm, με ενςωματωμζνθ λάμα ςτο ςτζλεχοσ
του εργαλείου από ανοξείδωτο ατςάλι 420. Να δζχεται καςζτεσ με κλιπσ από τιτάνιο για 6
διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτϊν (από 0,75mm ζωσ 2,3mm). Εργονομικό ςχεδιαςμό τθσ λαβισ για
χριςθ με το ζνα χζρι και μθχανιςμό πακθτικισάρκρωςθσ τθσ κεφαλισ μζχρι και 45* μοιρϊν
ενςωματωμζνθ ςτο ςτζλεχοσ του εργαλείου. Nα διζρχονται από τροκάρ διαμζτρου 12mm. Ο
μθχανιςμόσ πυροδότθςθσ να πραγματοποιείται με τθν χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν
ελαχιςτοποίθςθ οποιαςδιποτε ακοφςιασ κίνθςθσ που πικανϊν να τραυματίςει παρακείμενουσ
ιςτοφσ.
β). Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, με ειδικζσ προεκτάςεισ ςτθν επιφάνειά τθσ για
ατραυματικι ςυγκράτθςθ του ιςτοφ ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου κατά τθν διάρκεια τθσ
πυροδότθςθσ για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ. Με κλιπ από κράμα τιτανίου με πρόςμιξθ
βαναδίου-αλουμινίου, με το κάκε άκρο να είναι ελαφρϊσ κεκαμζνο για αποφυγι ςτρζβλωςθσ κατά
τθν πυροδότθςθ. Με τριπλι ιςοχψι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ διατομισ, με
κλείςιμο του κλιπ ςε ςχιμα «Β» με μικοσ 45mm, 60mm για αγγειακοφσ, κανονικοφσ - λεπτοφσ,
ενδιάμεςουσ καιπαχείσ ιςτοφσ.
i). Για αγγειακοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1mm.
ii). Για κανονικοφσ - λεπτοφσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1,5mm.
iii). Για ενδιάμεςουσ ιςτοφσμε φψοσ κλειςτοφ κλιπ 1,8mm.
iv). Για παχείσ ιςτοφσ με φψοσ κλειςτοφ κλιπ 2mm.
γ). Ενδοςκοπικό εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατοµισ και αναςτόµωςθσ,μικουσ ςτυλεοφ6
cm,16cm µε τουλάχιςτον 10 κζςεισ άρκρωςθσ, με δυνατότθτα τουλάχιςτον 25 πυροδοτιςεων
ανά εργαλείο, το οποίο µπορεί να δεχκεί κυρτζσ και αρκροφµενεσ κεφαλζσ, µε διαφορετικό
φψοσ κλιπ ςε κάκε γραµµι ςυρραφισ, με μθχανιςμό αποφυγισ επαναπυροδότθςθσ ςε µεγζκθ
ςυρραφισ 30mm, 45mm και 60mm, µε νζα κοπτικι λάµα ςε κάκε επαναφόρτιςθ.
Να προςφερκοφν όλα τα ηθτοφμενα υποείδθ (ςυμβατζσ ανταλλακτικζσ καςζτεσ) του παραπάνω
είδουσ (επί ποινι απόρριψθσ).
δ). Ανταλλακτικζσ κυρτζσ καςζτεσ, καμπφλθσ ςχεδίαςθσ, 60mm εφοδιαςμζνεσ με λάμα, με
διαφορετικό φψοσ κλιπ ςε κάκε γραμμι ςυρραφισ 4mm-4,5mm-5mm για πολφ παχείσ
ιςτοφσ.
Ανταλλακτικζσ αρκροφμενεσ καςζτεσ, 60mm εφοδιαςμζνεσ με λάμα, με διαφορετικό φψοσ κλιπ ςε
κάκε γραμμι ςυρραφισ 2mm-2,5mm-3mm για αγγειακοφσ - μεςαίουσ ιςτοφσ.
Ανταλλακτικζσ αρκροφμενεσ καςζτεσ, 60mm εφοδιαςμζνεσ με λάμα, με διαφορετικό φψοσ κλιπ ςε
κάκε γραμμι ςυρραφισ 3mm-3,5mm-4mm για μεςαίουσ - παχείσ ιςτοφσ.
Ανταλλακτικζσ αρκροφμενεσ καςζτεσ, 60mm εφοδιαςμζνεσ με λάμα, με διαφορετικό φψοσ κλιπ ςε
κάκε γραμμι ςυρραφισ 4mm-4,5mm-5mm για πολφ παχείσιςτοφσ.

4

12. ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΚΤΡΣΟ ΚΤΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΟΜΩΣΗΡΑ
Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ29mm, 33mm, μθ ανακλινόμενθσ κεφαλισ, μικουσ ςτυλεοφ28cm, με
θλεκτρικά μονωμζνο μαφρο ςτυλεό, διάμετρο μαχαιριοφ 24.4mm, με φψοσ ανοιχτοφ κλιπ 5.5mm. Να
διακζτει ειδικι ροδζλα κοπισ που καταδεικνφει ςτον χριςτθ πωσ ζχει ολοκλθρωκεί με αςφάλεια θ
πυροδότθςθ, από κράμα τιτανίου με πρόςμειξθ βαναδίου-αλουμινίου, με ειδικι αντιολιςκθτικι λαβι
για μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν πυροδότθςθ, με τεχνολογία ρυκμιηόμενθσ ςφγκλειςθσ κλιπ από 12.5mm για όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν.

13. ΤΣΗΜΑ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΠΛΤΗ – ΕΚΠΛΤΗ & ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
α).Σφςτθμα πλφςθσ – ζκπλυςθσ και διακερμίασ αποτελοφμενο από μία λαβι και ζναν ςτειλεό, με
πιςτολοειδι λαβι, να φζρουν τθν δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ τθσ διακερμίασ από το χζρι, να είναι
ςυμβατζσ με όλουσ τουσ τφπουσ ςυςκευϊν θλεκτροδιακερμίασ και πλφςθσ αναρρόφθςθσ και να
διακζτουν δεξί κομβίο αναρρόφθςθσ ςε πιςτολοειδι μορφι λαβισ για καλφτερθ εργονομία. Οι
ςτειλεοί να είναι περιςτρεφόμενοι, να παρζχουν ευρεία γκάμα άκρων (άγκιςτρο, 90* μοιρϊν, δεξιάσ
γωνίασ, ςπάτουλασ, ακίδασ, με υποδοχι για laser κακϊσ και απλισ πλφςθσ- ζκπλυςθσ και
περιςυλλογισ λίκων), διαμζτρου 5&10mm και μικουσ 34&29cm, να μποροφν να προςαρμόηονται
πάνω ςτθν ίδια λαβι ςτθν ίδια επζμβαςθ και το άκρο τουσ να ζχει τθν δυνατότθτα να αποςφρεται
πλιρωσ μζςα ςτο ςτειλεό για αποφυγι τραυματιςμοφ ιςτοφ ι οργάνου.
β). Άγκιςτρο: διάμετροσ 5mm, μικοσ 34cm.

14. ΤΣΗΜΑ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΠΛΤΗ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ.
Σφςτθμα ενδοςκοπικισ πλφςθσ – αναρρόφθςθσ με ενςωματωμζνθ κάνουλα
διαμζτρου 5mm*33mm, περιςτρεφόμενου κατά 360 μοιρϊν ςτυλεοφ και
ςωλινεσ μικουσ 3 ζωσ 4 μζτρων.

15. ΚΑΛΤΜΜΑ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ.
Να είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό πλαςτικό διαφανζσ υλικό, διπλωμζνο τθλεςκοπικά ϊςτε να
επιτρζπει τθν άςθπτθ εφαρμογι του, 13*244cm, να ζχει ςτο άκρο ενςωματωμζνθ αυτοκόλλθτθ ταινία
και καλι εφαρμογι ςτθν τοποκζτθςθ του γφρω από τθν κάμερα, να είναι κατάλλθλο για όλουσ τουσ
τφπουσ κάμερασ και ενδοςκοπίων και με δυνατότθτα αλλαγισ ενδοςκοπίου κατά τθ διάρκεια τθσ
επζμβαςθσ χωρίσ να παραβιάηεται θ ςτειρότθτα του πεδίου και να είναι εφοδιαςμζνο με διάτρθτθ
άκρθ.

16. ΚΑΛΩΔΙΟ – ΦΙΛΣΡΟ ΠΑΡΟΧΗ C02.
Καλϊδιο – φίλτρο παροχισ C02 αποςτειρωμζνο μιασ χριςεωσ προςαρμοςμζνο ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ
παροχισ πνευμονοπεριτοναϊκοφ αερίου CO2.

17. ΩΛΗΝΑ ΕΚΚΕΝΩΗ ΚΑΠΝΟΤ ΓΙΑ ΤΚΕΤΗ UHI-4
Αποςτειρωμζνοσ, μιασ χριςθσ ςωλινασ για εκκζνωςθ καπνοφ κατά τθ διάρκεια λαπαροςκοπικϊν
διαδικαςιϊν με μια ςυςκευι διόγκωςθσ πνευμοπεριτοναίου. Να διακζτει τμιμα ςωλινωςθσ μικρισ
διαμζτρου για ςφνδεςθ ςτθν βαλβίδα ελζγχου αναρρόφθςθσ CO2 τθσ ςυςκευισ
πνευμοπεριτοναίουUHI-4, ςυνδετικό για το δοχείο αναρρόφθςθσ και ςυνδετικό για το τροκάρ.Ναείναι
ελεφκερο φκαλικϊν ενϊςεων. Να ζχει χρόνο λιξθσ αποςτείρωςθσ τουλάχιςτον τζςςερα ζτθ.
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18. ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟ ΑΠΩΘΗΣΗΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ενδοςκοπικόσ ατραυματικόσαπωκθτιρασ παρεγχυματικϊν οργάνων 12mm.

19. ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΑΚΟ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΩΝ
Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ περιςυλλογισ παραςκευαςμάτων διάφανοσ με περίπαρςθ τφπου
nitinolαυτοεκπτυςόμενοσκατα τθν είςοδο του, να βρίςκεται εντόσ ςτειλεοφ 10mm για τθν εφκολθ
τοποκζτθςθ του εντόσ τθσ περιτοναϊκισ κοιλότθτασ και ςε μεγζκθ 200mlζωσ 800ml.
20. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΛΕΙΙΜΑΣΟ ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ
Ειδικό εργαλείο κλειςίματοσ τραυμάτων από τθν χριςθ λαπαροςκοπικϊν τροκάρ,
που να αποτελείται από τον ειςαγωγζα και τθν ειδικά ςχεδιαςμζνθ βελόνα ειςαγωγισ και εξαγωγισ
του ράμματοσ. Ο ειςαγωγζασ να διακζτει ειδικζσ εγκοπζσ τοποκζτθςθσ του ράμματοσ με πτερφγια για
τθν αςφαλι ςτακεροποίθςθ του ςτο κοιλακό τοίχωμα κακϊσ και ςφςτθμα κλειδϊματοσξεκλειδϊματοσ.
Η ειδικι βελόνα ειςαγωγισ και εξαγωγισ να διακζτει ειδικό άγκιςτρο για τον κακοδθγοφμενο
εντοπιςμό του ράμματοσ χωρίσ τθν χριςθ οπτικοφ μζςου.
21. ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
α). Διπολικι Λαβίδα Συγκόλλθςθσ και Διατομισ αγγείων ζωσ και 7mm, αυτόματθ ολοκλιρωςθ του
κφκλου απολίνωςθσ, με κυρτά άκρα μικουσ 38mm και ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλείδωμα
χειρολαβισ, ξεχωριςτά κομβία ενεργοποίθςθσ και κοπισ, μικουσ 20cm και τεχνολογία
προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό με πλιρθ περιςτροφι ςτειλεοφ 360* μοιρϊν και ενςωματωμζνο
καλϊδιο. Το εργαλείο να διακζτει ενςωματωμζνο καλϊδιο και να είναι ςυμβατό με γεννιτρια που
υποςτθρίηει τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, υπεριχων και προθγμζνθσ διπολικισ
διακερμίασ.
β). Εργαλείο διπολικισ ενζργειασ για ςυγκόλλθςθ και διατομι αγγείων ζωσ και 7mm, διαμζτρου 5mm
και μικουσ 37cm, με πλιρθ περιςτροφι 360* μοιρϊν, με αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου
απολίνωςθσ και θχθτικι επιβεβαίωςθ, με κυρτά άκρα μικουσ 24mm και ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα,
κλείδωμα χειρολαβισ, ξεχωριςτά κομβία ενεργοποίθςθσ και κοπισ, με άνοιγμα ςιαγόνων 17,2mm για
χειριςμό μεγάλων ιςτϊν και τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό.
Το εργαλείο να διακζτει ενςωματωμζνο καλϊδιο και να είναι ςυμβατό με γεννιτρια που υποςτθρίηει
τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, υπεριχων και προθγμζνθσ διπολικισ διακερμίασ.
22. ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΤΠΕΡΗΧΩΝ
α). Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων ανοιχτισ επζμβαςθσ μικουσ 9 cm με δυνατότθτα απολίνωςθσ αγγείων
διαμζτρου ζωσ 5mm, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, παρζχοντασ ζτςι ςτθ
γεννιτρια τθ δυνατότθτα να διαμορφϊνει τθν παροχι ιςχφοσ, με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι
(ενςωματωμζνο HandActivation) χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα. Με κυρτι λεπίδα τιτανίου θ
οποία πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ ςε ςυχνότθτα 55,5kHz και με θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθν
μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ. Με ςτειλεό αλουμινίου για μόνωςθ και ςωςτι κατανομι ςτο
βάροσ.Να είναι ςυμβατό με γεννιτρια που υποςτθρίηει τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον
ιςτό, υπεριχων και προθγμζνθσ διπολικισ διακερμίασ.

β). Εργαλείο Υπεριχων για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων ζωσ και 7mm, για χριςθ ςε ανοικτζσ ι
λαπαροςκοπικζσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό,
παρζχοντασ ζτςι ςτθ γεννιτρια τθ δυνατότθτα να διαμορφϊνει τθν παροχι ιςχφοσ, μικουσ
ςτυλεοφ23cmδιαμζτρου 5mm, δυνατότθτα περιςτροφισ 360* μοιρϊν (χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ
προςαρμογζα). Να διακζτει λεπίδα τιτανίου, κυρτοφ άκρου θ οποία πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ, ςε
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ςυχνότθτα 55,5 Khz και θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθν μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ.Να
είναι ςυμβατό με γεννιτρια που υποςτθρίηει τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό,
υπεριχων και προθγμζνθσ διπολικισ διακερμίασ.

γ). Εργαλείο Υπεριχων για αιμόςταςθ – διατομι αγγείων ζωσ και 7mm, για χριςθ ςε ανοικτζσ ι
λαπαροςκοπικζσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό,
παρζχοντασ ζτςι ςτθ γεννιτρια τθ δυνατότθτα να διαμορφϊνει τθν παροχι ιςχφοσ, μικουσ
ςτυλεοφ36cm διαμζτρου 5mm, δυνατότθτα περιςτροφισ 360* μοιρϊν (χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ
προςαρμογζα). Να διακζτει λεπίδα τιτανίου, κυρτοφ άκρου θ οποία πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ, ςε
ςυχνότθτα 55,5 Khz και θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθν μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ.Να
είναι ςυμβατό με γεννιτρια που υποςτθρίηει τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό,
υπεριχων και προθγμζνθσ διπολικισ διακερμίασ.

δ). Εργαλείο Προθγμζνθσ Ενζργειασ Υπεριχων μιασ χριςεωσ για αιμόςταςθ - διατομι αγγείων ζωσ
7mm με ενεργοποίθςθ από το χζρι με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, μικοσ
ςτυλεοφ36cm διάμετρο 5mm δυνατότθτα περιςτροφισ 360*μοιρϊν (χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθ
προςαρμογζα) και ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να διακζτει λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου περίπου 19mm
θ οποία πάλλεται ςε επιμικθ κίνθςθ ςε ςυχνότθτα περίπου 55,5 KHz και θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθ
μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ.Να είναι ςυμβατό με γεννιτρια που υποςτθρίηει τεχνολογία
προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό, υπεριχων και προθγμζνθσ διπολικισ διακερμίασ.

23. ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
α). Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων ζωσ και 7 mm, με αυτόματθ
ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ ςε 1-4 sec, χειροδιακόπτθ, κλείδωμα χειρολαβισ και ξεχωριςτι
ςκανδάλθ μθχανικισ κοπισ, με παραλλθλόγραμμο άξονα μικουσ 18cm, κυρτζσ ςιαγϊνεσ14 μοιρών με
ταυτόχρονο/αμφίδρομο άνοιγμα και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ ιςτϊν, επίςτρωςθ νανοχλικοφ
HMDSO και μικουσ ςυγκόλλθςθσ 36mm.

β). Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων ζωσ και 7mm, μιασ χριςεωσ, με
αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ ςε 1-4 sec, διαμζτρου 5mm με ενςωματωμζνθ κοπτικι
λάμα, με ςτειλεό 37cm, κυρτζσ ςιαγϊνεσ τφπου Maryland με επίςτρωςθ νανοχλικοφ, περιςτρεφόμενθ
κατά 350 μοίρεσ, μικοσ κοπισ 18mm& μικοσ ςυγκόλλθςθσ 20mm. Να διακζτει ξεχωριςτι μθχανικι
ςκανδάλθ κοπισ και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ κατά το κλείςιμο τθσ χειρολαβισ χωρίσ τθν ανάγκθ
πίεςθσ χωριςτοφ κομβίου. Επίςθσ θ χειρολαβι να μθν κλειδϊνει κατά τον ςυμπλθςιαςμό των ςκελϊν,
ϊςτε το εργαλείο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ διαχωριςτισ ιςτϊν.

γ). Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων ζωσ και 7mm, μιασ χριςεωσ, με
αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ ςε 1-4 sec, διαμζτρου 5mm με ενςωματωμζνθ κοπτικι
λάμα, με ςτειλεό 23cm, κυρτζσ ςιαγϊνεσ τφπου Maryland με επίςτρωςθ νανοχλικοφ, περιςτρεφόμενθ
κατά 350 μοίρεσ, μικοσ κοπισ 18mm& μικοσ ςυγκόλλθςθσ 20mm. Να διακζτει ξεχωριςτι μθχανικι
ςκανδάλθ κοπισ και δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ κατά το κλείςιμο τθσ χειρολαβισ χωρίσ τθν ανάγκθ
πίεςθσ χωριςτοφ κομβίου. Επίςθσ θ χειρολαβι να μθν κλειδϊνει κατά τον ςυμπλθςιαςμό των ςκελϊν,
ϊςτε το εργαλείο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ διαχωριςτισ ιςτϊν.

δ). Λαβίδα θλεκτροκερμικισ ςυγκόλλθςθσ και διατομισ αγγείων ζωσ και 7mm, νζασ τεχνολογίασ, με
κυρτζσ ςιαγϊνεσ με αμφίπλευρο άνοιγμα μικουσ 21,6mm και ενςωματωμζνθ λάμα διατομισ ιςτϊν για
περιςςότερθ αςφάλεια. Με μικουσ 21 cm, με μικοσ ςυγκόλλθςθσ θλεκτροδίου 20,6mm και μικοσ
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κοπισ 19,8mm, με ενςωματωμζνο καλϊδιο. Με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από τθ χειρολαβι ι και
ποδοδιακόπτθ και επίςτρωςθ νανοχλικοφ.

Για όλα τα είδη του α/α 21, 22, 23, οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ να αναφζρουν ςτην προςφορά τουσ
ότι ςε περίπτωςη κατακφρωςησ των ειδών που προςφζρουν, θα παρζχουν και τον απαραίτητο
ςυνοδό εξοπλιςμό.
24. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΛΕΓΜΑΣΟ
α). Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσλαπαροςκοπικά με ςτυλεό5mm και μικοσ 36cm. Να περιλαμβάνει
12απορροφιςιμα κλιπ (πολυδιοξανόνθσ/πολυγλακτίνθσ) ςχιματοσ διπλισ άγκυρασ με δφο ςθμεία
κακιλωςθσ για αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ πλζγματοσ.
β). Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ λαπαροςκοπικά με ςτυλεό5mm και μικοσ 36cm. Να περιλαμβάνει
25απορροφιςιμα κλιπ (πολυδιοξανόνθσ/πολυγλακτίνθσ) ςχιματοσ διπλισ άγκυρασ με δφο ςθμεία
κακιλωςθσ για αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ πλζγματοσ.
γ). Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ με κυρτό ςτυλεό20cm. Να περιλαμβάνει 20απορροφιςιμακλίπ
(πολυδιοξανόνθ/πολυγλακτίνθ) ςχιματοσ διπλισ άγκυρασ με δφο ςθμεία κακιλωςθσ για αςφαλζςτερθ
ςυγκράτθςθ πλζγματοσ.
δ). Επαναφορτιηόμενο ενδοςκοπικό εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ μίασ χριςθσ. Διακζτει ςτειλεό
5mmαρκροφμενο65ᵒ. Φζρει 30απορροφιςιμα κλιπ από PGLA ςε ςχιμα βίδασ φψουσ5,1mm με πτερφγια
ςτιριξθσ για περιςςότερθ αςφάλεια και ζνδειξθ αςφαλοφσ κακιλωςθσ.
Ανταλλακτικι κεφαλι εργαλείου κακιλωςθσ πλζγματοσ α/α 24.δ), με 10 απορροφιςιμα κλιπ PGLA ςε
ςχιμα βίδασ φψουσ 5,1mm με πτερφγια ςτιριξθσ για περιςςότερθ αςφάλεια και ζνδειξθ αςφαλοφσ
κακιλωςθσ.

TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΟΤ - ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Σε όια ηα αλαιώζηκα κηαο ρξήζεσο πξέπεη θάζε ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη έληππν κε αλαιπηηθέο νδεγίεο
ρξήζεσο ,ελώ επίζεο ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ όινπο ηνπο Δπξσπαηθνύο θαη Γηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο.
1. ΒΔΛΟΝΗ ΚΛΗΡΟΘΔΡΑΠΔΙΑ.
Βειόλε ζθιεξνζεξαπείαο, κηαο ρξήζεο, ελδνζθνπίσλ, 21 θαη 22G κε κήθνο βειόλαο 5mm, κε
ζσιήλα από ηεθιόλ δηακέηξνπ 2,3mm θαη κήθνπο 230cm.
Να δηαζέηεη αζθαιέο θιείδσκα θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδό ηεο ηύπνπ push - pull.
2. ΛΑΒΙΓΑ ΒΙΟΦΙΑ ΓΑΣΡΟΚΟΠΙΟΤ.
Λαβίδα βηνςίαο γαζηξνζθνπίνπ κε θαζεηήξα επηθαιπκέλν από ηεθιόλ δηακέηξνπ 2,5mm θαη
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 από ηεθιόλ δηακέηξνπ 2,5mm θαη
κήθνπο 230cm. Να πξνζθέξνληαη κε θαη ρσξίο αθίδα , oval κε θαη ρσξίο αθίδα, alligator κε θαη
ρσξίο αθίδα, jumbo.
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4. ΒΡΟΓΥΟ ΠΟΛΤΠΔΚΣΟΜΗ.
Βξόγρνο πνιππεθηνκήο κηαο ρξήζεο, ζπκβαηόο κε ηελ δηαζεξκία ERBE ICC 200, κε πιεθηό
ζύξκα θνπήο ζε θαζεηήξα επηθαιπκέλν από ηεθιόλ δηακέηξνπ 2,3mm θαη κήθνπο 230cm. Να
δηαηίζεληαη ζε αλνίγκαηα 10, 15, 20, 25 θαη 30cm. Να δηαζέηνπλ εξγνλνκηθή, δηαβαζκηζκέλε
ιαβή ηύπνπ three - ring.

5. ΒΡΟΓΥΟ ΠΟΛΤΠΔΚΣΟΜΗ.
Βξόγρνο πνιππεθηνκήο κηαο ρξήζεο κε κνλό ζύξκα θνπήο ( monofilament ) ζε θαζεηήξα
επηθαιπκέλν από ηεθιόλ 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 ηύπνπ three - ring.

6. ΛΑΒΙΓΑ ΤΛΛΗΦΗ ΞΔΝΧΝ ΧΜΑΣΧΝ – ΓΙΥΣΤ.
Να δηαζέηεη δηαθαλέο δίρηπ κέζα από ην νπνίν λα είλαη επδηάθξηην ην ζπιιεθζέλ αληηθείκελν.
Να δηαζέηεη θαζεηήξα από 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.
Δπηζηόκην γαζηξνζθνπήζεσλ κηαο ρξήζεο κε ξπζκηδόκελν ινπξάθη πεξίδεζεο από
πνιππξνππιέλην κε άλνηγκα γηα ην ελδνζθόπην κεγαιύηεξν ή ίζν από 20Υ25mm. Τν ινπξάθη λα
είλαη κεηαβιεηήο ειαζηηθόηεηαο γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή θαη άλεζε ηνπ αζζελνύο.

8. ΠΑΓΙΓΑ ΠΟΛΤΠΟΓΧΝ.
Παγίδα πνιππόδσλ 1, 4 θαη 5 θέζευν πνπ λα πξνζαξκόδνληαη κεηαμύ ελδνζθνπίνπ θαη
αλαξξόθεζεο. Κάζε πνιύπνδαο λα απνζεθεύεηαη ζε μερσξηζηή ζέζε.

9. ΜΔΛΑΝΙ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟΤ ΜΑΡΚΑΡΙΜΑΣΟ.
Μειάλη ελδνζθνπηθνύ καξθαξίζκαηνο ησλ 5ml πξνθνξησκέλν ζε ζύξηγγα.
Η ζύξηγγα λα δηαζέηεη ξύγρνο κε θιείδσκα αζθαιείαο luer - lock.
Kπηίν ησλ 6 ηεκαρίσλ
10. ΓΙΑΥΧΡΙΜΔΝΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ.
Γηαρσξηζκέλν νπδέηεξν ειεθηξόδην κηαο ρξήζεο θαη ζπκβαηό κε δηαζεξκία ERBE ICC 200.
Kπηίν ησλ 50 ηεκαρίσλ
11. ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΠΡΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΔΝΟ.
Καζεηήξαο πξνζπλαξκνινγεκέλνο θιηπ ηηηαλίνπ ηύπνπ V κηαο ρξήζεο. Να δηαζέηεη 2 ζηαγόλεο.
Να δηαηίζεηαη ζε κήθε 1650mm θαη 2300mm. Να έρεη δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο 360 μοίπερ,
δεμηόζηξνθα ή αξηζηεξόζηξνθα. Να δηαζέηεη πξνθνξησκέλν clip ηιηανίος κήθνπο 6mm θαη
γσλίαο ζηαγόλσλ 135 μοίπερ. Τν clip ηηηαλίνπ λα δηαηίζεηαη ζε κήθε ζηαγόλσλ 7,50mm θαη
9,5mm.
12. ΔΣ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΛΙΝΧΗ ΚΙΡΧΝ ΟΙΟΦΑΓΟΤ & ΔΧΣΔΡ.
ΑΙΜΟΡΡΟΨΓΧΝ
Σεη ελδνζθνπηθήο πεξίδεζεο θηξζώλ νηζνθάγνπ, πνιιαπιώλ πξνηνπνζεηεκέλσλ δαθηπιίσλ (4, 6 ή 10,
θαη΄ επηινγήλ) από θπζηθό ειαζηηθό θανπηζνύθ, γηα απνιίλσζε νηζνθαγηθώλ θηξζώλ ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή θαη επάλσ από απηή θαζώο θαη γηα απνιίλσζε εζσηεξηθώλ αηκνξξνίδσλ πνπ
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βξίζθνληαη επάλσ από ηελ νδνλησηή γξακκή, θαηάιιειν γηα πνιιαπιέο απνιηλώζεηο κε κηα εηζαγσγή
ηνπ ελδνζθνπίνπ.
Nα απνηειείηαη από:
δηαθαλή πιαζηηθό θύιηλδξν Opti - Vu Barrel επξείαο νξάζεσο από καιαθή ζηιηθόλε γηα πξνζηαζία ηνπ
ελδνζθνπίνπ, πξνζαξκνδόκελν αζθαιώο κε ελζθήλσζε ζην άθξν ηνπ ελδνζθνπίνπ, κε ελζσκαησκέλε
ρνξδή απειεπζέξσζεο θαη 4, 6 ή 10 πξνηνπνζεηεκέλνπο δαθηπιίνπο από θπζηθό ειαζηηθό latex, κε
εηδηθό ζρεδηαζκό, ζρήκα θαη δηάκεηξν γηα απόιπηε εθαξκνγή ζηνπο θηξζνύο θαη κεγάιε παξακνλή ζηνλ
νηζνθάγν γηα αζθαιή απνιίλσζε
- In-vitro μελέηερ να αποδεικνύοςν, όηι η εζυηεπική διάμεηπορ και η ςτηλή ακηινική δύναμη ηυν
δακηςλίυν από θςζικό ελαζηικό latex διαζθαλίζοςν ηο πολύ σαμηλό ποζοζηό ολίζθηζηρ ηυν
δακηςλίυν πεπιοπίζονηαρ έηζι ζημανηικά ηην πιθανόηηηα ςποηποπήρ ηηρ κιπζοππαγίαρ.
- Ο πξνηειεπηαίνο δαθηύιηνο λα είλαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ( clear band ), πξνεηδνπνηώληαο έηζη ηνλ
ρεηξηζηή όηη απνκέλεη κόλν έλαο δαθηύιηνο γηα έθπηπμε.
- εηδηθή πεξηζηξνθηθή ιαβή απνιηλσηή κε ραξαθηεξηζηηθή πξνεηδνπνηεηηθή αίζζεζε θαηά ηελ
απειεπζέξσζε θάζε δαθηπιίνπ, γηα απόιπηα ειεγρόκελε απειεπζέξσζε, πξνζαξκνδόκελε ζην θαλάιη
εξγαζίαο ηνπ ελδνζθνπίνπ κε εηδηθό απιό γηα έγρπζε-πιύζε ώζηε λα βειηησζεί ην πεδίν νξάζεσο
- θαζεηήξα-εμάξηεκα ηνπνζέηεζεο-ζύλδεζεο ησλ δαθηπιίσλ κε ην ελδνζθόπην κε δηπιά άγθηζηξα
- κεηαιιηθό αληάπηνξα έγρπζεο-πιύζεο γηα δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ νξάζεσο
Τα ζεη λα δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία κεγεζώλ ώζηε λα είλαη ζπκβαηά κε όια ηα ελδνζθόπηα,
θαιύπηνληαο εμσηεξηθή δηάκεηξν νξγάλνπ από 8.6 έσο θαη 14mm, κήθνο από 122 έσο θαη 190cm, ζε
απνζηεηξσκέλε πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία.
13. ΠΛΗΡΔ ΔΣ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ ΣΤΠΟΤ ΔΛΞΔΧ ΓΙΑ ΑΡΥΙΚΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
Να είλαη ηύπνπ έλξευρ - PULL, ζπλδπαζκέλεο δηαδεξκηθήο - ελδνζθνπηθήο αξρηθήο ηνπνζέηεζεο κε
δπλαηόηεηα καθξάο δηάξθεηαο παξακνλήο ( 12 - 18 κήλεο), απνηεινύκελν από:
• Αθηηλνζθηεξό ζσιήλα ζίηηζεο από δηαθαλή ζηιηθόλε πςειήο επθακςίαο πνηόηεηαο θαη αληνρήο,
δηακέηξνπ 20 ή 24fr (επξεία εζσηεξηθή δηάκεηξνο 4.7 θαη 5.5mm αληίζηνηρα γηα πςειή ξνή)
αθαηξνύκελν εμσηεξηθά-κε ελδνζθνπηθά, κε ελδείμεηο βάζνπο αλά 2cm θαη αθηηλνζθηεξό πεπιαηπζκέλν
άθξν ζε ζρήκα ζόινπ - DOME γηα βέιηηζηε θαζήισζε ζην ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ.
Να θέξεη απνζπώκελε θεθαιή ζίηηζεο δύν δξόκσλ, γηα ζίηηζε θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ, αλαηνκηθά
πέικαηα γηα ηελ θαζήισζή ηνπ ζην δέξκα θαη αληηπαιηλδξνκηθό clip ζίηηζεο
• Αλζεθηηθό ζύξκα εηζαγσγήο ηύπνπ looped insertion wire κήθνπο 150cm, από αλνμείδσην ράιπβα κε
επηθάιπςε Teflon.
• Βξόγρν ζύιιεςεο cold snare κε ζεθάξη Teflon θαη εύρξεζηε ιαβή ρεηξηζκνύ ελόο ρεξηνύ 3 δαθηύισλ.
• Κάιπκκα έθζεζεο ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, ζσιελίζθν κε βειόλα εηζαγσγήο Seldinger, βειόλα trocar,
Νπζηέξη, Λεπηό ςαιίδη, Σύξηγγα 6cc, 5 επηζέκαηα γάδαο, θακππισηέο αηκνζηαηηθέο ιαβίδεο,
πδαηνδηαιπηό ιηπαληηθό.
• Πξνζαξκνζηέο ηνπ ζσιήλα ζίηηζεο κνλνύ θαη δηπινύ απινύ ( universal adapter, bolus adapter ).
• Δμαξηήκαηα αζθάιηζεο - ζηεξέσζεο ηνπ ζσιήλα ζίηηζεο ( πνπ δελ απαηηνύλ ξαθέο ζην δέξκα ),
ώζηε λα απνθεπρζεί κειινληηθή κεηαθίλεζή ηνπ.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία κε αλαιπηηθό εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο
θαη νδεγηώλ ζπληήξεζεο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεηήξα ζίηηζεο θαη όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζεη
λα είλαη ζπζθεπαζκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα κε ηελ ζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα επθνιία ρξήζεο,
νηθνλνκία ρξόλνπ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ έθζεζεο ηνπ θιηληθνύ γηαηξνύ ζην αίκα θαη άιινπο
κνιπζκαηηθνύο παξάγνληεο.
ημείυζη: ν ζσιήλαο ζίηηζεο λα δηαζέηεη εηδηθό ζρεδηαζκό θαη εζσηεξηθή δηάκεηξν ώζηε λα είλαη
ζπκβαηόο κε εηζαγσγή γαζηξν - λεζηηδηθνύ ζσιήλα PEG - JEJUNAL δηακέηξνπ 9 θαη 12fr.
14. ANTAΛΛΑΚΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΙ
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Σεη αληαιιαθηηθνύ θαζεηήξα γαζηξνζηνκίαο κε κπαιόλη ζπγθξάηεζεο ηξηώλ απιώλ, κηαο ρξήζεο,
δηακέηξνπ 16, 18, 20, 22 ή 24fr, από δηάθαλε αηξαπκαηηθή καιαθή ζηιηθόλε γηα ηαηξηθή ρξήζε, πςειήο
πνηόηεηαο, αληνρήο θαη επθακςίαο γηα βέιηηζηε άλεζε ηνπ αζζελή, κε ελζσκαησκέλν κπαιόλη
θαζήισζεο, γηα άκεζε ηνπνζέηεζε ρσξίο ηε ρξήζε ελδνζθνπίνπ.
Να θέξεη εμσηεξηθή δηαγξάκκηζε αλά 2cm γηα ηελ εθηίκεζε βάζνπο ζε κήθνο 10cm, ελζσκαησκέλε
θεθαιή ζίηηζεο ηξηώλ ( 3 ) νδώλ κε επθξηλή ζήκαλζε γηα εληεξηθή ζίηηζε, ρεξήγεζε θαξκάθσλ θαη
δηάηαζε - απνζπκπίεζε ηνπ κπαινληνύ κε ελζσκαησκέλεο ηάπεο θξαγήο αζθαιείαο κπαιόλη
ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 5 - 20ml αλζεθηηθό ζην PH ηνπ ζηνκάρνπ ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα
πιήξσζε/δηάηαζε κε ζηείξν - απεζηαγκέλν λεξό θαη αλαηνκηθό πέικα ζηιηθόλεο γηα ηελ θαζήισζε ηνπ
ζην δέξκα κε εηδηθό ζρεδηαζκό γηα ηελ απνθπγή εξεζηζκώλ θαη θαηαθιίζεσλ.
Η θεθαιή ζηαζεξνπνίεζεο δέξκαηνο λα παξέρεη αζθαιή ζηαζεξνπνίεζε ρσξίο ρξήζε άιισλ
ζπλδεηηθώλ.
Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία ηνπ ελόο ηεκαρίνπ, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη επίζεο αλαιπηηθό εγρεηξίδην πεξηπνίεζεο αζζελνύο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ θαζεηήξα.
15. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΓΙΑΣΟΛΗ ΑΥΑΛΑΙΑ ΟΙΟΦΑΓΟΤ
Καζεηήξαο κπαιόλη δηαζηνιήο αραιαζίαο νηζνθάγνπ δηπινύ απινύ κηαο ρξήζεο, κε έγρξσκν θέξνληα
θαζεηήξα κήθνπο 75cm, κε θσληθό αηξαπκαηηθό άθξν θαη αθηηλνζθηεξέο ελδείμεηο πνπ νξηνζεηνύλ ηα
άθξα θαη ην κέζνλ ηνπ κπαινληνύ θαη ελζσκαησκέλν κπαιόλη πςειήο αληνρήο θαη αθηηληθήο δύλακεο,
κήθνπο 8cm, δηακέηξνπ 30 θαη 35mm.
Nα ρξεζηκνπνηείηαη
πάλσ
από
πξνηνπνζεηεκέλν
νδεγό
ζύξκα
Savary.
Nα ρξεζηκνπνηείηαη πάλσ από πξνηνπνζεηεκέλν νδεγό ζύξκα Savary.
16. ΠΡΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΔΝΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ.
Πξνζπλαξκνινγεκέλνο θαζεηήξαο βξόρνο πεξίδεζεο πνιύπνδσλ κηαο ρξήζεσο Endo loop.
Nα δηαηίζεηαη θαη ζε δηάκεηξν 30mm.

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Γκλώηζορ Ιυάννηρ

ίζκορ Γημήηπιορ

Φιζηέρ Νικόλαορ
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