
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙ∆ΟΤ 

1.  Βειφλα πλεπµνπεξηηνλαίνπ (Verres) απνζηεηξσµέλε µίαο ρξήζεο µε ερεηηθή θαη νπηηθή 

επηβεβαίσζε, µε ρξήζε νξνχ ρσξίο θίλδπλν δηαθπγήο CO2 θαη ζχλδεζε Luer-Lock µήθνπο 

120 mm (+/-5 mm). 

2.  Βειφλα πλεπµνπεξηηνλαίνπ (Verres) απνζηεηξσµέλε µίαο ρξήζεο µε ερεηηθή θαη νπηηθή 

επηβεβαίσζε, µε ρξήζε νξνχ ρσξίο θίλδπλν δηαθπγήο CO2 θαη ζχλδεζε Luer-Lock µήθνπο 

150 mm (+/-5 mm). 

3.  σιήλαο παξνρήο CO2 εηδηθά γηα ζπζθεπέο δηφγθσζεο πλεπµνπεξηηνλαίνπ απνζηεηξσµέλνο 

µίαο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ 3 µέηξσλ µε ελζσµαησµέλν αληηµηθξνβηαθφ θίιηξν θαη ζχλδεζε 

Luer-Lock ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα πλεπκνπεξηηνλαίνπ ησλ λνζνθνκείσλ. 

4.  χζηεµα πιχζεο - έθπιπζεο δηαµέηξνπ 5mm θαη µήθνπο 30 cm (απφθιηζε +/- 10%)πνπ λα 

δηαζέηεη ζσιήλα - αλαξξφθεζεο θαη έγρπζεο µε ζχζηεµα ζχλδεζεο Τ (γηα δχν νξνχο) θαη 

ιαβή ηχπνπ ηξνµπέηαο. 

5.  Δξγαιείν θαζήισζεο ξαµµάησλ κε επηθάιπςε ζηιηθφλεο. 

6.  Λαπαξνζθνπηθφο Πξνσζεηήξαο θφµπσλ 5 mm. 

7.  Δλδνζθνπηθφο βξφρνο µε ξάµµα πνιχθισλν µέζεο απνξξφθεζεο Νν 0, µήθνπο 53 cm (+,- 1 

cm). 

8.  Δλδνζθνπηθφο βξφρνο µε ξάµµα πνιχθισλν µέζεο απνξξφθεζεο Νν 2/0, µήθνπο 53 cm (+,- 

1 cm). 

9.  Κιηπ απνιίλσζεο αγγείσλ απφ ηηηάλην γηα ρξήζε ζε ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο ζε θαζέηα 

ησλ 6 θιηπ κεγέζνπο medium. 

10.  Κιηπ απνιίλσζεο αγγείσλ απφ ηηηάλην γηα ρξήζε ζε ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο ζε θαζέηα 

ησλ 6 θιηπ µεγέζνπο medium/large. 

11.  Κιηπ απνιίλσζεο αγγείσλ απφ ηηηάλην γηα ρξήζε ζε ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο ζε θαζέηα 

ησλ 6 θιηπ µεγέζνπο large. 

12.  Κιηπ απνιίλσζεο αγγείσλ απφ ηηηάλην γηα ρξήζε ζε ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο ζε θαζέηα 

ησλ 6 θιηπ µεγέζνπο extra large. 

13.  Δξγαιείν ελδνζθνπηθήο απνιίλσζεο δηακέηξνπ 10mm, κε δπν μερσξηζηά ζηάδηα ιεηηνπξγίαο 

(θφξηηζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θιηπ) θαζψο θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε θφξηηζεο ηνπ θιηπ θαη 

μερσξηζηή ζθαλδάιε ηνπνζέηεζεο ηνπ θιηπ, γηα απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ ηζηψλ θαηά ηελ 

απηφκαηε θφξηηζε ηνπ θιηπ θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Με δπλαηφηεηα κεξηθνχ θιεηζίκαηνο ηνπ 

θιηπ γηα ηελ δηεμαγσγή ρνιαγγεηνγξαθίαο. Να δηαζέηεη 20 θιηπ ηηηαλίνπ κεζαίνπ-κεγάινπ 

κεγέζνπο κε βεληνπδνζχιαθεο γηα απνθπγή νιίζζεζεο ηνπ ηζηνχ απφ ην θιηπ. 

14.  Δξγαιείν ελδνζθνπηθήο απνιίλσζεο δηακέηξνπ 10mm, κε δπν μερσξηζηά ζηάδηα ιεηηνπξγίαο 

(θφξηηζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θιηπ) θαζψο θαη μερσξηζηή ζθαλδάιε θφξηηζεο ηνπ θιηπ θαη 

μερσξηζηή ζθαλδάιε ηνπνζέηεζεο ηνπ θιηπ, γηα απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ ηζηψλ θαηά ηελ 

απηφκαηε θφξηηζε ηνπ θιηπ θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Με δπλαηφηεηα κεξηθνχ θιεηζίκαηνο ηνπ 

θιηπ γηα ηελ δηεμαγσγή ρνιαγγεηνγξαθίαο. Να δηαζέηεη 15 θιηπ ηηηαλίνπ κεγάινπ κεγέζνπο κε 

βεληνπδνζχιαθεο γηα απνθπγή νιίζζεζεο ηνπ ηζηνχ απφ ην θιηπ. 



15.  Απηφκαηε ελδνζθνπηθή ιαβίδα απνιίλσζεο αγγείσλ δηακέηξνπ 5mm, κίαο ρξήζεο κε 

ρακεινχ πξνθίι ζηαγψλεο γηα θαιχηεξε νξαηφηεηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ clips, κε ελα 

ζηάδην ππξνδφηεζεο. Να δηαζέηεη πεξηζηξνθή ζηπιενχ θαηά 360˚, λα είλαη πξνθνξησκέλν κε 

15 clips ηηηαλίνπ κεγέζνπο κεζαίν-κεγάιν (M/L), κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα γηα ηελ ηζρπξή 

ζπγθξάηεζε ησλ ηζηψλ. Να δηαζέηεη νπηηθή, ρξσκαηηθή έλδεημε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ clips. 

Να έρεη ερεηηθή έλδεημε αζθαινχο ζχγθιηζεο ησλ clips. Να επηηξέπεη ηε θαζήισζε θαζεηήξα 

ρνιαγγεηνγξαθείαο. 

16.  Απηφκαηα ελδνζθνπηθά εξγαιεία απνιίλσζεο αγγείσλ κε πεξηζηξεθφκελν ζηεηιεφ 360o, 

εθνδηαζκέλα κε 20 clips ηηηαλίνπ κεζαίνπ / κεγάινπ κεγέζνπο, κε δηάκεηξν ζηεηιενχ 10 mm, 

κε έλα ζηάδην θφξηηζεο-ππξνδφηεζεο θαη κεραληζκφ αζθαινχο ζπγθξάηεζεο ηνπ clip ζηηο 

ζηαγφλεο ηνπ εξγαιείνπ, κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ εξγαιείνπ απφ ην ηξνθάξ κε ή ρσξίο 

θιηπ ζηηο ζηαγψλεο ηνπ εξγαιείνπ. Σν κήθνο ηνπ θιεηζηνχ θιηπ λα είλαη πάλσ 8,5mm. 

17.  χζηεµα ηξνθάξ δηαµέηξνπ 5mm θαη µήθνπο 70 mm ειαρίζηνπ ηξαχµαηνο µε αηξαπµαηηθφ 

δηαζηνιέα θαη αθηηλσηφ δηαηαζζφµελν θαλάιη εηζαγσγήο. 

18.  χζηεµα ηξνθάξ δηαµέηξνπ 5mm θαη µήθνπο 110mm ειαρίζηνπ ηξαχµαηνο µε αηξαπµαηηθφ 

δηαζηνιέα θαη αθηηλσηφ δηαηαζζφµελν θαλάιη εηζαγσγήο. 

19.  Σξνθάξ ζψξαθνο µίαο ρξήζεο δηαµέηξνπ 5,5mm θαη µήθνπο 5cm απφ άθαµπην πιαζηηθφ µε 

ζπείξεο ζηαζεξνπνίεζεο. 

20.  χζηεµα ηξνθάξ δηαµέηξνπ 2-3mm θαη µήθνπο 70 mm ειαρίζηνπ ηξαχµαηνο µε αηξαπµαηηθφ 

δηαζηνιέα θαη αθηηλσηφ δηαηαζζφµελν θαλάιη εηζαγσγήο. 

21.  Σξνθάξ δηακέηξνπ 12mm, κε αηρκεξφ άθξν ζρήκαηνο λπζηεξηνχ v ακθίπιεπξεο θνπήο, 

100mm δηάθαλε ξαβδσηή θάλνπια ιαμεπκέλνπ άθξνπ (πνπ λα εθαξκφδεη ζε φισλ ησλ εηδψλ 

ηα ηξνθάξ) θαη αηξαπκαηηθφ θάιπκκα αζθαιείαο ηεο ιφγρεο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ηξαχκαηνο θαη πξνζηαζία ησλ ζπιάρλσλ, κε δηπιή βαιβίδα αεξνζηεγαλφηεηαο, δπλαηφηεηα 

αθαίξεζεο ηνπ άλσ κέξνπο ηεο θάλνπιαο γηα εμαγσγή παξαζθεπαζκάησλ ρσξίο απψιεηα 

πλεπκνπεξηηνλαίνπ θαη βαιβηδαCO2 ηξηψλ δξφκσλ. 

22.  χζηεκα ηξνθάξ κε ιφγρε ζρήκαηνο λπζηεξηνχ, δηακέηξνπ 5mm,κήθνπο 50mm-150mm,κε 

δηαθαλή θάλνπια, κε κεραληζκφ νπιηζκνχ θαη επαλαθνξάο ηεο ιφγρεο, κε ελζσκαησκέλν 

ζηαζεξνπνηεηή, κε δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο. Να δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν απηφκαην δηπιφ κεησηήξα (επίπεδν θαη αζηεξνεηδή),ρακεινχ πξνθίι, κε 

δπλαηφηεηα πιήξνπο αθαίξεζήο ηνπ. Ο ζηεηιεφο λα είλαη ακθίπιεπξεο ηνπνζέηεζεο ζηελ 

θάλνπια. Να θέξεη βαιβίδα CO2. Να δηαζέηεη νπηηθή θαη ερεηηθή ελεκέξσζε, ζε ηξία (3) 

ζηάδηα γηα ηελ ππνρψξεζε θαη ηελ επαλαθνξά ηεο αζπίδαο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ηξνθάξ. 

23.  Απηνζπγθξαηνχκελν πιήξεο ζχζηεκα ηξνθάξ κε ζηεηιεφ θαη θάλνπια,δηακ. 5mm, κήθνπο 

50mm-150mm.Να είλαη απηνζπγθξαηνχκελν κε εηδηθφ ζχζηεκα θαζήισζεο, advance fixation, 

απνηεινχκελν απφ κπαινλάθη (ρσξίο ιάηεμ) θαη δαθηχιην θαζήισζεο ζην έμσ θνηιηαθφ 

ηνίρσκα. Να έρεη θνπηηθφ άθξν ιφγρε ζρήκαηνο λπζηεξηνχ, κε απηφκαην ζχζηεκα νπιηζκνχ 

θαη επαλαθνξάο ηεο ιφγρεο, κε αηξαπκαηηθή απηφκαηε αζπίδα πξνζηαζίαο ηεο ιφγρεο θαη κε 

δπλαηφηεηα ακθίπιεπξεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηεηιενχ ζηελ θάλνπια. Να έρεη ερεηηθή θαη νπηηθή 

έλδεημε ηξηψλ ζηαδίσλ ηεο ζέζεο ηεο ιφγρεο θαηά ηελ εηζαγσγή. Η θάλνπια λα είλαη δηάθαλε 

θαη λα θέξεη βαιβίδα CO2. 



24.  χζηεκα ηξνθάξ κε ιφγρε ζρήκαηνο λπζηεξηνχ, δηακέηξνπ5-11mm, κήθνπο 50mm-150mm,κε 

δηαθαλή θάλνπια, κε κεραληζκφ νπιηζκνχ θαη επαλαθνξάο ηεο ιφγρεο, κε ελζσκαησκέλν 

ζηαζεξνπνηεηή, κε δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο. Να δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν απηφκαην δηπιφ κεησηήξα (επίπεδν θαη αζηεξνεηδή),ρακεινχ πξνθίι, κε 

δπλαηφηεηα πιήξνπο αθαίξεζήο ηνπ. Ο ζηεηιεφο λα είλαη ακθίπιεπξεο ηνπνζέηεζεο ζηελ 

θάλνπια. Να θέξεη βαιβίδα CO2. Να δηαζέηεη νπηηθή θαη ερεηηθή ελεκέξσζε, ζε ηξία (3) 

ζηάδηα γηα ηελ ππνρψξεζε θαη ηελ επαλαθνξά ηεο αζπίδαο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ηξνθάξ. 

25.  Σξνθάξ εμσπεξηηνλατθήο εθαξµνγήο 5mm - 12mm µε µπαιφλη άµεζεο φξαζεο 

αµθνηεξφπιεπξεο εθαξµνγήο νβάι ζρήµαηνο ζπλνδεπφµελν απφπνπάξ έθπηπμεο. Σν 

ηξνθάξ λα ζπλνδεχεηαη µε ηξνθάξ Hasson εξγαζίαο. 

26.  Σξνθάξ Hasson απηνζπγθξαηνχκελν, κε ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο απνηεινχκελν απφ 

κπαιφλη, πνπ δε πεξηέρεη latex, θαη θσληθφ ζηεγαλνπνηεηή gel κε κνριφ θιεηδψκαηνο 

ζηνθνηιηαθφ ηνίρσκα. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν απηφκαην δηπιφ κεησηήξα, επίπεδν θαη 

αζηεξνεηδή.Να έρεη δπν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο, δηακέηξνπ 5-12mm. Να 

δηαηίζεηαη ζε δπν κήθε 100 & 150 mm. 

27.  χζηεκα ηξνθάξ 12 ρηι. κήθνπο 93 ρηι. ηπθινχ αηξαπκαηηθνχ άθξνπ γηα αλνηρηέο 

ιαπαξνζθνπήζεηο ηχπνπ Hasson κε αηξαπκαηηθφ ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο απνηεινχκελν 

απφ αηκνζηαηηθφ ζπφγγν θαη κπαιφλη (λα δηαζέηεη κεηαηξνπείο  5 ρηι. - 7/8 ρηι. θαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζχξηγγα πιήξσζεο). 

28.  Σξνθάξ Hasson αλνηρηήο ηερληθήο αηξαπκαηηθφ δηακέηξνπ 5mm - 12 mm κε ελζσκαησκέλν 

απνξξνθεηηθφ ζπφγγν πνπ ζπιιεγεη ηα πγξά θαη ηέζζεξηο ζέζεηο ξακκάησλ. 

29.  Σξνθάξ άκεζεο φξαζεο δηαθαλή ζε φιν ην κήθνο ηνπο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, αιιά κε θσληθφ 

άθξν ζε γσλία θιίζεο 30 κνηξψλ, απνηεινχκελν απφ δχν πιαζηηθά πηεξχγηα κε δπλαηφηεηα 

δηχλεζεο ηνπ ηζηνχ ζε ζηεηινεηδή θαη πηζηνινεηδή ιαβή, κε θσληθφ ζηεγαλνπνηεηή, 

ελζσκαησκέλν κνλαδηθφ κεησηήξα κε θσληθή ππνδνρή εξγαιείνπ θαη δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 

απηνχ, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο 

θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ρακειφηεξν πξνθίι θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ 

ξάκκαηνο. Σν άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45o, δηακέηξνπ 5mm, 

κήθνπο 75mm. 

30.  Σξνθάξ άκεζεο φξαζεο δηαθαλή ζε φιν ην κήθνο ηνπο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, αιιά κε θσληθφ 

άθξν ζε γσλία θιίζεο 30 κνηξψλ, απνηεινχκελν απφ δχν πιαζηηθά πηεξχγηα κε δπλαηφηεηα 

δηχλεζεο ηνπ ηζηνχ ζε ζηεηινεηδή θαη πηζηνινεηδή ιαβή, κε θσληθφ ζηεγαλνπνηεηή, 

ελζσκαησκέλν κνλαδηθφ κεησηήξα κε θσληθή ππνδνρή εξγαιείνπ θαη δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 

απηνχ, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο 

θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ρακειφηεξν πξνθίι θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ 

ξάκκαηνο. Σν άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45o, δηακέηξνπ 5mm, 

κήθνπο 100mm. 



31.  Σξνθάξ άκεζεο φξαζεο δηαθαλή ζε φιν ην κήθνο ηνπο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, αιιά κε θσληθφ 

άθξν ζε γσλία θιίζεο 30 κνηξψλ, απνηεινχκελν απφ δχν πιαζηηθά πηεξχγηα κε δπλαηφηεηα 

δηχλεζεο ηνπ ηζηνχ ζε ζηεηινεηδή θαη πηζηνινεηδή ιαβή, κε θσληθφ ζηεγαλνπνηεηή, 

ελζσκαησκέλν κνλαδηθφ κεησηήξα κε θσληθή ππνδνρή εξγαιείνπ θαη δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 

απηνχ, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο 

θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ρακειφηεξν πξνθίι θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ 

ξάκκαηνο. Σν άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45o, δηακέηξνπ 5mm, 

κήθνπο 150mm. 

32.  Σξνθάξ άκεζεο φξαζεο δηαθαλή ζε φιν ην κήθνο ηνπο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, αιιά κε θσληθφ 

άθξν ζε γσλία θιίζεο 30 κνηξψλ, απνηεινχκελν απφ δχν πιαζηηθά πηεξχγηα κε δπλαηφηεηα 

δηχλεζεο ηνπ ηζηνχ ζε ζηεηινεηδή θαη πηζηνινεηδή ιαβή, κε θσληθφ ζηεγαλνπνηεηή, 

ελζσκαησκέλν κνλαδηθφ κεησηήξα κε θσληθή ππνδνρή εξγαιείνπ θαη δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 

απηνχ, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο 

θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ρακειφηεξν πξνθίι θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ 

ξάκκαηνο. Σν άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45o, δηακέηξνπ 5/12mm, 

κήθνπο 100mm. 

33.  Σξνθάξ άκεζεο φξαζεο δηαθαλή ζε φιν ην κήθνο ηνπο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, αιιά κε θσληθφ 

άθξν ζε γσλία θιίζεο 30 κνηξψλ, απνηεινχκελν απφ δχν πιαζηηθά πηεξχγηα κε δπλαηφηεηα 

δηχλεζεο ηνπ ηζηνχ ζε ζηεηινεηδή θαη πηζηνινεηδή ιαβή, κε θσληθφ ζηεγαλνπνηεηή, 

ελζσκαησκέλν κνλαδηθφ κεησηήξα κε θσληθή ππνδνρή εξγαιείνπ θαη δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 

απηνχ, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο 

θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ρακειφηεξν πξνθίι θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ 

ξάκκαηνο. Σν άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45o, δηακέηξνπ 5/12mm, 

κήθνπο 150mm. 

34.  Σξνθάξ άκεζεο φξαζεο δηαθαλή ζε φιν ην κήθνο ηνπο, ρσξίο θνπηηθή ιάκα, αιιά κε θσληθφ 

άθξν ζε γσλία θιίζεο 30 κνηξψλ, απνηεινχκελν απφ δχν πιαζηηθά πηεξχγηα κε δπλαηφηεηα 

δηχλεζεο ηνπ ηζηνχ ζε ζηεηινεηδή θαη πηζηνινεηδή ιαβή, κε θσληθφ ζηεγαλνπνηεηή, 

ελζσκαησκέλν κνλαδηθφ κεησηήξα κε θσληθή ππνδνρή εξγαιείνπ θαη δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 

απηνχ, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο 

θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ρακειφηεξν πξνθίι θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ 

ξάκκαηνο. Σν άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45o, δηακέηξνπ 5/15mm, 

κήθνπο 100mm. 

35.  Δλδνζθνπηθφο ζάθνο µίαο ρξήζεο ζπιινγήο παξαζθεπαζµάησλ δηαµέηξνπ 5mm θαη 

ρσξεηηθφηεηαο 200- 220ml µε µεηαιιηθφ έιαζµα αλνίγµαηνο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζάθνπ. 

Να πεξηιαµβάλεη ξάµµα πεξίπαζεο. 

36.  Δλδνζθνπηθφο ζάθνο πεξηζπιινγήο παξαζθεπαζκάησλ, κε έλδεημε θαηεχζπλζεο αλνίγκαηνο 

ηνπ ζάθνπ ελδν- θνηιηαθά, ξάκκα πεξίπαξζεο κε δαθηχιην θνπήο, πιήξεο πεξηκεηξηθφ 

κεηαιιηθφ έιαζκα αλνίγκαηνο θαη ζηαζεξνπνίεζεο, κήθνπο 30 cm., ρσξεηηθφηεηαο 220cc,κε 

αληνρή ηάζεο 9500psi, κε ζηεηιεφ εθαξκνγήο δηακέηξνπ 10mm. 

37.  Δλδνζθνπηθφο ζάθνο πεξηζπιινγήο παξαζθεπαζκάησλ 10mm απφ ripstopnylon ρσξίο κλήκε 

θαη λα αληέρεη πηέζεηο ηνπιάρηζηνλ 13psi. Διάρηζηεο δηαζηάζεηο : δηάκεηξνο ειάζκαηνο 6,0cm, 

ρσξεηηθφηεηα 275ml. 



38.  Δλδνζθνπηθφο ζάθνο ζπιινγήο θαη εμαγσγήο παξαζθεπαζκάησλ, δηακέηξνπ 10mm, κηαο 

ρξήζεο, κε ηξηγσληθφ κεηαιιηθφ έιαζκα απηφκαηνπ αλνίγκαηνο. Να έρεη ελζσκαησκέλν 

ξάκκα πεξίπαξζεο. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη ν ζάθνο πνιιέο θνξέο. 

Ο ζάθνο λα είλαη απφ ηζρπξφ αλζεθηηθφ πιηθφ. Να θέξεη ζηνλ ζηεηιεφ αηξαπκαηηθή εγθνπή γηα 

ηελ δηαθνπή ηνπ ξάκκαηνο ζηελ εμαγσγή ηνπ ζάθνπ ρσξίο ηελ αλάγθε άιινπ εξγαιείνπ. Να 

έρεη κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα 215ml. 

39.  Δλδνζθνπηθφο ζάθνο ζπιινγήο θαη εμαγσγήο παξαζθεπαζκάησλ, δηακέηξνπ 12/15mm, κηαο 

ρξήζεο, κε ηξηγσληθφ κεηαιιηθφ έιαζκα απηφκαηνπ αλνίγκαηνο. Να έρεη ελζσκαησκέλν 

ξάκκα πεξίπαξζεο. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη ν ζάθνο πνιιέο θνξέο. 

Ο ζάθνο λα είλαη απφ ηζρπξφ αλζεθηηθφ πιηθφ. Να θέξεη ζηνλ ζηεηιεφ αηξαπκαηηθή εγθνπή γηα 

ηελ δηαθνπή ηνπ ξάκκαηνο ζηελ εμαγσγή ηνπ ζάθνπ ρσξίο ηελ αλάγθε άιινπ εξγαιείνπ. Να 

έρεη κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα 1.600ml. 

40.  Άθξν ςαιίδη δηαµέηξνπ 5mm µίαο ρξήζεσο, πνπ δε δηαηξείηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν κέξε, 

γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο, γηα ηηο ιαβέο πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν καο. 

41.  Άθξν παξαζθεπήο δηαµέηξνπ 5mm µίαο ρξήζεσο, πνπ δε δηαηξείηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν 

κέξε, γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο, γηα ηηο ιαβέο πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν καο. 

42.  Άθξν ζχιιεςεο δηαµέηξνπ 5mm µίαο ρξήζεσο, πνπ δε δηαηξείηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν 

κέξε, γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο, γηα ηηο ιαβέο πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν καο. 

43.  Αληαιιαθηηθή θαζέηα απνιίλσζεο αγγείσλ µε 10 clips (+/- 1 θιηπ) ηηηαλίνπ µεγέζνπο M/L θαη 

δηαµέηξνπ 10 mm γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο, γηα ηε ιαβίδα πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν 

καο. 

44.  Αληαιιαθηηθή θαζέηα απνιίλσζεο αγγείσλ µε 20 clips (+/- 1 θιηπ) ηηηαλίνπ µεγέζνπο M/L θαη 

δηαµέηξνπ 10 mm γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεµβάζεηο, γηα ηε ιαβίδα πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν 

καο. 

45.  Αληηζαµβσηηθφ δηάιπµα µε ζπφγγν. 

 

 

 

46.  Ηιεθηξφδην άγγηζηξνπ L-Hook 36cm µίαο ρξήζεο µνλσµέλν σο ην θαηψηεξν ζεµείν. 

47.  Ηιεθηξφδην άγγηζηξνπ J-Hook 36cm κίαο ρξήζεο κνλσκέλν σο ην θαηψηεξν ζεκείν. 

48.  Άγθηζηξν απψζεζεο νξγάλσλ 5mm 5 ζθειψλ µε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο. 

49.  Άγθηζηξν απψζεζεο νξγάλσλ 12mm πηπζζφκελν κήθνο 45cm (απφθιηζε +/- 1cm) 

επελδεδπκέλν κε πνιπεζηέξα ψζηε λα είλαη εληειψο αηξαπκαηηθφ. 

50.  Λαπαξνζθνπηθφ εξγαιείν θαζήισζεο πιέγµαηνο5mm θαη µήθνπο 36cm. Να 

πεξηιαµβάλεη25απνξξνθήζηµα clips (πνιπδηνμαλφλε / πνιπγιαθηίλε) ζρήµαηνο δηπιήο 

άγθπξαο µε δχν ζεµεία θαζήισζεο γηα αζθαιέζηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ πιέγµαηνο. 

51.  Λαπαξνζθνπηθφ εξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο 5mm θαη κήθνπο 37cm κε ελζσκαησκέλν 

ράξαθα κέηξεζεο κήθνπο, κε 30 πξνθνξησκέλα clips ζε κνξθή βίδαο, απφ αλνμείδσην 

αηζάιη θαη πνιπκεξέο γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπκθχζεσλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη έλδεημε 

ησλ θαηαλαισζέλησλ clips. 



52.  Καζεισηηθφ ιαπαξνζθνπηθφ εξγαιείν πιέγκαηνο κήθνπο 39cm, δηακέηξνπ 5mm κε 30θιηπο 

αηξαπκαηηθά απνξξνθήζηκα θιηπ ζε κνξθή δηάηξεηεο αθίδαο γηα θαιχηεξε ζηήξημε κέζσ 

ελζσκάησζεο, κε δηάκεηξν θεθαιήο θιηπ ηνπιάρηζηνλ 9,0mm2  γηα θαιχηεξε ζηεξέσζε. 

53.  Λαπαξνζθνπηθφ εξγαιείν θαζήισζεο πιέγµαηνο µίαο ρξήζεο 5mm πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ 

3 αληαιιαθηηθέο θεθαιέο. Κάζε θεθαιή λα δηαζέηεη 10 απνξξνθήζηµα clips µε απνπζία 

θεληξηθνχ ππξήλα ηνπ ζπεηξψµαηνο. Καηά ηελ ζχλδεζε ηεο θάζε θεθαιήο ζην εξγαιείν λα 

δχλαηαη λα έρεη άξζξσζε απφ 30° έσο 60°. Σν χςνο ησλ θιηπ λα είλαη πεξίπνπ 4mm γηα 

θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ζηνλ ηζηφ. 

54.  Αληαιιαθηηθή θεθαιή µε 10 απνξξνθήζηµα clips µε απνπζία θεληξηθνχ ππξήλα ηνπ 

ζπεηξψµαηνο γηα ιαπαξνζθνπηθφ εξγαιείν θαζήισζεο πιέγµαηνο µίαο ρξήζεο 5mm πνπ λα 

ζπλνδεχεηαη απφ 3 αληαιιαθηηθέο θεθαιέο. Καηά ηελ ζχλδεζε ηεο θάζε θεθαιήο ζην εξγαιείν 

λα δχλαηαη λα έρεη άξζξσζε απφ 30° έσο 60°. Σν χςνο ησλ θιηπ λα είλαη πεξίπνπ 4mm γηα 

θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ζηνλ ηζηφ. 

55.  Λαπαξνζθνπηθφ ζχζηεµα θαζήισζεο πιέγµαηνο θαη ζπγθφιιεζεο πεξηηνλαίνπ δηαµέηξνπ 

5mm µε εθαξµνγή θπαλναθξηιηθήο θφιιαο 33 δφζεσλ. Ο ζηπιεφο λα έρεη δηάµεηξν ζηπιενχ 

5mm θαη µήθνο 35,5cm.Οη33 δφζεηο ησλ 0,0125g λα είλαη αθξηβείο θαη ειεγρφµελεο 

εθαξµνγήο θπαλναθξηιηθήο θφιιαο. Να είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη θαη πιαζηηθφ, ρσξίο 

δηείζδπζε ζηνπο ηζηνχο, απνθεχγνληαο ηνλ µεραληθφ ηξαπµαηηζµφ θαη µεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν 

µεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ. 

56.  Λαβίδαειεθηξνζεξµηθήοζπγθφιιεζεοθαηδηαηνµήοαγγείσλδηαµέηξνπ10mmµεζηξνγγπινπνηεµ

έλεοαµθίδξνµεοθίλεζεοζηαγφλεο,ελζσµαησµέλνθαιψδηνθιείδσµαηεορεηξνιαβήο,ενπνίαεπηη

ξέπεηζπγθφιιεζεαγγείσλθαηηζηψλπάρνποµέρξηθαη7mmελεξγνπνηνχµελεαπφηνρέξηµενπηηθφθ

αηερεηηθφζήµαεπηβεβαίσζεοηεοζπγθφιιεζεοηνπαγγείνπ(ζε2-4δεπη.),µήθνπο37cm,µήθνο 

ζπγθφιιεζεο 22mm µήθνο θνπήο 20mm. 

57.  Λαβίδα ειεθηξνζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο θαη δηαηνκήο αγγείσλ, δηακέηξνπ 5 ρηι. κε θπξηέο 

ζηαγφλεο, επηθαιιπκέλεο κε αληηθνιιεηηθφ λαλνυιηθφ, ζχιιεςε ηνπ ηζηνχ κε ην θιείζηκν ηεο 

ρεηξνιαβήο θαη θαη' επέθηαζε ησλ ζηαγφλσλ, ελεξγνπνίεζε κε παξαηεηακέλν θιείζηκν ηεο 

ρεηξνιαβήο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ζηαγφλσλ, ελζσκαησκέλν θαιψδην, ε νπνία επηηξέπεη 

ζπγθφιιεζε αγγείσλ, ιεκθαγγείσλ θαη ηζηψλ πάρνπο κέρξηθαη 7mm. ρσξίο ηνλ θίλδπλν 

ζεξκηθήο δηαζπνξάο θαη θαηαζηξνθήο ηνπ ηζηνχ, ελεξγνπνηνχκελε απφ ην ρέξη θαη κε νπηηθφ 

θαη ερεηηθφ ζήκα επηβεβαίσζεο ηεο ζπγθφιιεζεο ηνπ αγγείνπ ζε 1-4 δεπηεξφιεπηα, κήθνπο 

37 εθ., κήθνο ζπγθφιιεζεο 20 ρηι., κε πίεζε δηάξξεμεο κεγαιχηεξε απφ 360 mmHg, κήθνο 

θνπήο 18 ρηι. Να δηαζέηεη μερσξηζηή ζθαλδάιε κεραληθήο θνπήο. 

58.  Αζχξκαην αηκνζηαηηθφ ςαιίδη ππεξήρσλ ιαπαξνζθνπηθήο επέκβαζεο, κε κήθνο ζηεηιενχ 39 

- 44 εθ. δηακέηξνπ 5 ρηι., κήθνο ελεξγνχ άθξνπ 14,5 ρηι. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ρσξίο ηελ ρξήζε θαισδίσλ ζχλδεζεο γηα επθνιία ρεηξηζκνχ. Να δηαζέηεη επζεία ιεπίδα 

ηηηαλίνπ, δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ, ελεξγνπνίεζε απφ ην ρέξη (2 ηαρπηήησλ – 

αξγή, γξήγνξε). Να δηαζέηεη νπηηθέο ελδείμεηο (led) ρξήζεο. 

59.  Δξγαιείν Τπεξήρσλ γηα αηµφζηαζε - δηαηνµή αγγείσλ έσο 5mm µε ελεξγνπνίεζε απφ ην 

ρέξη, µε ηερλνινγία πξνζαξµνδφµελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, µήθνο ζηπιενχ 36cm δηάµεηξν 

5mm δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο360o (ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζε πξνζαξµνγέα). Να δηαζέηεη 

ιεπίδα ηηηαλίνπ θπξηνχ άθξνπ ε νπνία πάιιεηαη ζε επηµήθε θίλεζε ζε ζπρλφηεηα 55,5 KHz 

θαη ερεηηθή επηβεβαίσζε θαηά ηε µεηαβνιή ηεο πξνζαξµνδφµελεο ελέξγεηαο. 



60.  Δξγαιείν Τπεξήρσλ γηα αηµφζηαζε - δηαηνµή αγγείσλ έσο 7mm µε ελεξγνπνίεζε απφ ην ρέξη 

µε ηερλνινγία πξνζαξµνδφµελεο ελέξγεηαο ζηνλ ηζηφ, µήθνο ζηπιενχ 36cm δηάµεηξν 5mm 

δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο360o (ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζε πξνζαξµνγέα), θαη κε 

ελζσκαησκέλν θαιψδην. Να δηαζέηεη ιεπίδα ηηηαλίνπ θπξηνχ άθξνπ πεξίπνπ 18mm ε νπνία 

πάιιεηαη ζε επηµήθε θίλεζε ζε ζπρλφηεηα πεξίπνπ 50 KHz θαη ερεηηθή επηβεβαίσζε θαηά ηε 

µεηαβνιή ηεο πξνζαξµνδφµελεο ελέξγεηαο. 

61.  Κιηπ ηηηαλίνπ, XL, κε δηπιφ θνχκπσκα, λα ζπλνδεχνληαη απφ ιαβίδεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο. 

62.  εη ειάρηζηα επεκβαηηθήο δηαπξσθηηθήο ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο γηα παζήζεηο νξζνχ-

πξσθηνχ απνηεινχκελν απφ εηδηθή απνζπψκελε κεκβξάλε γέιεο δηακεηξνπ 7,5 εθ. κε δπν 

βαιβίδεο α. γηα ηελ δεκηνπξγία πλεπκνπεξηηνληαίνπ β. γηα απαγσγή θαπλνχ θαη ππνδνρέο 

ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο. Δλαλ αηξαπκαηηθφ δηαζηνιέα πξσθηνχ δηακ. 7,5 εθ. θαη 

ηξηα απηνζηαζεξνπνηνχκελα ηξνθάξ 5/10 mm. 

63.  ηεγαλσηηθφο δαθηχιηνο πνπ λα δηαηίζεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (κηθξφ-κεγάιν-κεζαίν) γηα 

δηαθνξεηηθά πάρε θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο θαη ε ζπζθεπαζία λα πεξηιακβάλεη θαη ζπλνδά 

εμαξηήκαηα. 

64.  ηεγαλσηηθφ πψκα γηα ηνλ παξαπάλσ δαθηχιην κε κεραληζκφ ίξηδαο γηα ρξήζε ζε 

ιαπαξαζθνπηθά ππνβνεζνχκελεο επεκβάζεηο, κε δπλαηφηεηα απεγθισβηζκνχ ηνπ ρεξηνχ 

ρσξίο ηελ αλάγθε εμαγσγήο ηνπ εξγαιείνπ απφ ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο. 

65.  εη ιαπαξνζθνπηθήο πξνζηαηεθηνκήο απνηειoχκελν απφ: 1 ηξνθάξ εμσπεξηηνλατθήο 

εθαξκνγήο 10-12 ρηι. κε ελζσκαησκέλν κεηαηξνπέα 5 ρηι. κε κπαιφλη άκεζεο φξαζεο 

πιάηνπο 19,05 εθ. & χςνπο 11,43 εθ. ακθνηεξφπιεπξεο εθαξκνγήο νβάι ζρήκαηνο, πνπ λα 

επηδέρεηαη 35-40 εθπηχμεηο αέξνο απφ ην ζπλνδεπφκελν ζηελ ζπζθεπαζία πνπάξ έθπηπμεο. 

Σν ηξνθάξ λα δηαζέηεη ηξία θίιηξα θαη λα ζπλδπάδεηαη - ζπλνδεχεηαη κε ηξνθάξ hasson 

εξγαζίαο κε αηξαπκαηηθφ ζπζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο απνηεινχκελν απφ αηκνζηαηηθφ ζπφγγν 

θαη κπαιφλη γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκία, έλα ζχζηεκα ηξνθαξ 12 ρηι., κε θνπηνλ λπζηέξη 

ακθίπιεπξεο θνπήο, αηξαπκαηηθφ θάιπκκα αζθαιείαο ηνπ λπζηεξηνχ θαη κεραληζκφ 

επαλαθνξάο ηνπ, κε ξαβδσηή θάλνπια γηα ρξήζε ρσξίο ζηαζεξνπνηεηή, κε ελζσκαησκέλν 

κεηαηξνπέα πνπ λα επηηξέπεη εηζαγσγή εξγαιείσλ απφ 5 ρηι. έσο 12 ρηι., εηδηθή ιεηηνπξγία 

αθαίξεζεο ηνπ κεηαηξνπέα γηα εχθνιε αθαίξεζε παξαζθεπαζκάησλ  δίρσο ηελ απψιεηα 

πλεπκνπεξηηνλαίνπ θαη ηξηπιή βαιβίδα εηζφδνπ-εμφδνπ-παχζεο ξνήο co2. κήθνο θάλνπιαο 

100 ρηι., κηα θάλνπια 12 ρηι. ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έλα ηξνθάξ 5 ρηι. κε ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά, κηα θάλνπια 5 ρηι. ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έλα ζάθν πεξηζπιινγήο 

παξαζθεπαζκάησλ 10mm απφ ripstopnylon ρσξίο κλήκε πνπ λα αληέρεη πηέζεηο ηνπιάρηζηνλ 

13psi. Διάρηζηεο δηαζηάζεηο: δηάκεηξνο ειάζκαηνο 6,0cm, ρσξεηηθφηεηα 275ml, έλα 

αζχξκαην ςαιίδη ππεξήρσλ δηακέηξνπ 5mm - κήθνπο 39cm θαη κηα ζπζθεπή πιχζεο - 

αλαξξφθεζεο, βάξνπο 85γξ. πεξίπνπ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν ζσιήλα 9,5mm πεξίπνπ θαη 

εζσηεξηθή 6,4mm πεξίπνπ, ψζηε λα κελ κπινθάξεη, δηάκεηξνο θάλνπιαο 5mm, κήθνο 

θάλνπιαο 45cm θαη κήθνο ζσιήλα 3m. 

66.  Ηιεθηξνθίλεηνη αξζξσηνί επαλαθνξηηδφκελνη θνπηνξάπηεο, κεγέζνπο 60mm δηακέηξνπ 12 

mm, κε κήθε ζηεηιενχ 34cm, κε ελζσκαησκέλε ιάκα ζην ζηέιερνο ηνπ εξγαιείνπ απφ 

αλνμείδσην αηζάιη 420. Να δέρεηαη θαζέηεο κε θιηπο απφ ηηηάλην γηα 5 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

ηζηψλ(απφ 1mm έσο 2.3mm). Δξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ιαβήο γηα ρξήζε κε ην έλα ρέξη θαη 

κεραληζκφ άξζξσζεο ηεο θεθαιήο ελζσκαησκέλε ζην ζηέιερνο ηνπ εξγαιείνπ γηα γσλίσζε 

κέρξη θαη 45ν.Nα δηέξρνληαη απφ ηξνθάξ δηακέηξνπ 12mm. Ο κεραληζκφο ππξνδφηεζεο λα 

πξαγκαηνπνίείηαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

αθνχζηαο θίλεζεο πνπ πηζαλφλ λα ηξαπκαηίζεη παξαθείκελνπο ηζηνχο. 



67.  Δηδηθέο αληαιιαθηηθέο θαζέηεο κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ρσξίο θνπηηθή ιάκα γηα ηα 

εξγαιεία(Α/Α 195) 60mm (5 ηχπνη ηζηψλ απφ 1-2,3 mm) κε θιηπο απφ θξάκα ηηηαλίνπ (κε 

πξφζκεημε βαλαδίνπ-αινπκηλίνπ) γηα αγγεηαθνχο ηζηνχο κήθνπο 60mm κε χςνο θιεηζηνχ θιηπ 

1mm 

68.   Δηδηθέο αληαιιαθηηθέο θαζέηεο κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ρσξίο θνπηηθή ιάκα γηα ηα 

εξγαιεία(Α/Α 195) 60mm (5 ηχπνη ηζηψλ απφ 1-2,3 mm) κε θιηπο απφ θξάκα ηηηαλίνπ (κε 

πξφζκεημε βαλαδίνπ-αινπκηλίνπ) γηα ιεπηνχο ηζηνχο κήθνπο 60mm κε δπλαηφηεηα ζχγθιηζεο 

ηζηνχ απφ 1.5mm- 2.4mm 

69.   Δηδηθέο αληαιιαθηηθέο θαζέηεο κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ρσξίο θνπηηθή ιάκα γηα ηα 

εξγαιεία(Α/Α 195) 60mm (5 ηχπνη ηζηψλ απφ 1-2,3 mm) κε θιηπο απφ θξάκα ηηηαλίνπ (κε 

πξφζκεημε βαλαδίνπ-αινπκηλίνπ) γηα ελδηάκεζνπο ηζηνχο κήθνπο 60mm κε δπλαηφηεηα 

ζχγθιηζεο ηζηνχ απφ 1.8mm- 3.0mm 

70.   Δηδηθέο αληαιιαθηηθέο θαζέηεο κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ρσξίο θνπηηθή ιάκα γηα ηα 

εξγαιεία(Α/Α 195) 60mm (5 ηχπνη ηζηψλ απφ 1-2,3 mm) κε θιηπο απφ θξάκα ηηηαλίνπ (κε 

πξφζκεημε βαλαδίνπ-αινπκηλίνπ) γηα παρείο ηζηνχο κήθνπο 60mm κε δπλαηφηεηα ζχγθιηζεο 

ηζηνχ απφ 2.0mm- 3.3mm 

71.   Δηδηθέο αληαιιαθηηθέο θαζέηεο κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ρσξίο θνπηηθή ιάκα γηα ηα 

εξγαιεία(Α/Α 195) 60mm (5 ηχπνη ηζηψλ απφ 1-2,3 mm) κε θιηπο απφ θξάκα ηηηαλίνπ (κε 

πξφζκεημε βαλαδίνπ-αινπκηλίνπ) γηα πνιχ παρείο ηζηνχο κήθνπο 60mm κε δπλαηφηεηα 

ζχγθιηζεο ηζηνχ απφ 2.3mm- 4.0mm 

72.  Δπαλαθνξηηδφκελν εξγαιείν επζείαο ζπξξαθήο, δηαηνκήο, αλαζηφκσζεο κε πηζηνινεηδή 

ιαβή θαη δπλαηφηεηα άξζξσζεο ζε δέθα πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο, κήθνπο 16 εθ.. Γπλαηφηεηα 

άλνηγκαηνο ησλ ζηαγφλσλ ηνπ εξγαιείνπ απν ηελ ρεηξνιαβή ππξνδφηεζεο. Να δέρεηαη 

θεθαιέο επζείεο, αξζξνχκελεο, αξζξνχκελεο κε θακππισηή κχηε, αξζξνχκελεο κε πξν 

εγθαηαζηεκέλν εληζρπηηθφ γξακκψλ ζπξξαθήο θαη εκηθπθιίνπ κε ελζσκαησκέλε θνπηηθή 

ιάκα, θιηκαθσηή ζρεδίαζε θεθαιήο, ζηαζεξφ άθκνλα, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θιηπ πέξαλ ηνπ 

ηειηθνχ ζεκείνπ ηεο γξακκήο δηαηνκήο θαη κεραληζκφ απνθπγήο επαλαππξνδφηεζεο. ε 

κεγέζε ζπξξαθήο 30,45,60 mm θαη δηαθνξεηηθφ κέγεζνο πνδηνχ θιηπ ζε θάζε κία απφ ηηο 

ηξεηο γξακκέο ζπξξαθήο, γηα δηάθνξα πάρε ηζηψλ. Να δχλαηαη δπλαηφηεηα ππξνδφηεζεο ηνπ 

εξγαιείνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 25 θνξέο, γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκία. 

73.  Αληαιιαθηηθέο θαζέηεο, αξζξνχκελεο, αξζξνχκελεο κε θακππισηή κχηε, εκηθπθιίνπ 

εθνδηαζκέλεο κε ιάκα, γηα φια ηα παξαπάλσ εξγαιεία κε δηαθνξεηηθφ χςνο πνδηνχ θιηπ ζε 

θάζε γξακκή ζπξξαθήο θαη κεραληζκφ απνθπγήο επαλαππξνδφηεζεο, λα είλαη ζπκβαηέο κε 

κεραληθφ αιιά θαη ειεθηξηθφ ελδνζθνπηθφ εξγαιείν ζπξξαθήο-δηαηνκήο-αλαζηφκσζεο, γηα 

απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νηθνλνκία, ζε δηάζηαζε: 60 mm. 

74.  Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα µίαο ρξήζεο ζχιιεςεο δηαµέηξνπ 3mm γηα παηδηαηξηθή ρξήζε µε 

ηξαπµαηηθά δφληηα ζε θάζε ζθέινο µε µεραληζµφ αζθαινχο θιεηδψµαηνο δχν θάζεσλ µε 

πεξηζηξεθφµελν θαηά 360ν µε ειεθηξηθά µνλσµέλν ζηπιεφ θαη µε ππνδνρή γηα ρξήζε 

δηαζεξµίαο. 

75.  Iζρπξή ελδνζθνπηθή ιαβίδα ζχιιεςεο ηχπνπ clinch, δηακέηξνπ 5mm, πεξηζηξεθφκελε θαηά 

360 κνίξεο, κε δχν κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο- δπν ζθαλδάιεο γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη 

ειεγρφκελε επηινγή κεηαμπ ειγρφκελνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζηαγφλσλ θαη ειεγρφκελνπ 

θιεηδψκαηνο. Μήθνο 31 cm. 

76.  Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα µίαο ρξήζεο παξαζθεπήο δηαµέηξνπ 3mm πεξηζηξεθφµελν θαηά 

360ν µε ππνδνρή γηα ρξήζε δηαζεξµίαο ζε παηδηαηξηθέο επεµβάζεηο. 

77.  Μνλνπνιηθή ιαβίδα ζχιιεςεο ηχπνπ grasper 3mm παίδσλ. 



78.  Μνλνπνιηθή ιαβίδα παξαζθεπήο ηχπνπ dissector 3mm παίδσλ. 

79.  ∆ηπνιηθή ιαβίδα παξαζθεπήο ηχπνπ dissector µε ελζσµαησµέλν θαιψδην θαη universal 

ζχλδεζε ζε δηπνιηθέο εμφδνπο, 3mm παίδσλ. 

80.  ∆ηπνιηθή ιαβίδα ζχιιεςεο ηχπνπ grasper µε ελζσµαησµέλν θαιψδην θαη universal ζχλδεζε 

ζε δηπνιηθέο εμφδνπο, 3mm παίδσλ. 

81.  Λαπαξνζθνπηθφ ςαιίδη µίαο ρξήζεο δηαµέηξνπ 3mm πεξηζηξεθφµελν θαηά 360ν µε ππνδνρή 

γηα ρξήζε δηαζεξµίαο ζε παηδηαηξηθέο επεµβάζεηο. 

82.  Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα Babcock αηξαπκαηηθή δηακέηξνπ 3mm θαη κήθνπο 30-33 cm κε 

κεραληζκφ αζθαινχο θιεηδψκαηνο, δχν θάζεσλ, πεξηζηξεθφκελν θαηά 360ν θαη ειεθηξηθά 

κνλσκέλν ζηπιεφ. 

83.  Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα Babcock αηξαπκαηηθή δηακέηξνπ 5mm θαη κήθνπο 30-33 cm κε 

κεραληζκφ αζθαινχο θιεηδψκαηνο, δχν θάζεσλ, πεξηζηξεθφκελν θαηά 360ν θαη ειεθηξηθά 

κνλσκέλν ζηπιεφ. 

84.  Λαπαξνζθνπηθή ιαβίδα Babcock αηξαπκαηηθή δηακέηξνπ 10mm θαη κήθνπο 30-33 cm κε 

κεραληζκφ αζθαινχο θιεηδψκαηνο, δχν θάζεσλ, πεξηζηξεθφκελν θαηά 360ν θαη ειεθηξηθά 

κνλσκέλν ζηπιεφ. 

85.  Δλδνζθνπηθφ ςαιίδη θπξηφ, 5mm πιήξσο κνλσκέλν, κε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζειπθήο θαη 

αξζεληθήο δηαζεξκίαο γηα πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζε ζεκείν απφκαθξν απφ ην πεδίν 

θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ ρεξνπξγνχ γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Να δηαζέηεη θαη δπλαηφηεηα 

ελεξγνπνίεζεο απν ην ρέξη. Μήθνο 31 cm. 

86.  Δλδνζθνπηθφ ληηζεθηέξ θπξηφ, 5mm πιήξσο κνλσκέλν, κε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζειπθήο θαη 

αξζεληθήο δηαζεξκίαο γηα πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζε ζεκείν απφκαθξν απφ ην πεδίν 

θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ ρεξνπξγνχ γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Να δηαζέηεη θαη δπλαηφηεηα 

ελεξγνπνίεζεο απν ην ρέξη. Μήθνο 31 cm. 

87.  Αηξαπκαηηθή ελδνζθνπηθή ιαβίδα ζχιιεςεο ηζρπξή ηχπνπ grasper,δηακέηξνπ 5mm, πιήξσο 

αηξαπκαηηθή, κε δχν κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο- δπν ζθαλδάιεο γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα 

θαη ειεγρφκελε επηινγή κεηαμπ ειγρφκελνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζηαγφλσλ θαη ειεγρφκελνπ 

θιεηδψκαηνο. Μήθνο 31 cm. 

88.  Aπνζηεηξσκέλν  θάιπκκα κίαο ρξήζεο γηα ηελ ειεθηξηθή ιαβή ζπξξαθήο-δηαηνκήο-

αλαζηφκσζεο.Σν απνζηεηξσκέλν θάιπκκα ηεο ιαβήο θαιχπηεη ηελ επαλαθνξηηδφκελε 

ειεθηξηθή ιαβή ηφλησλ ιηζίνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα αζεπηηθφ θξαγκφ θαη κηα δηεπαθή 

ειέγρνπ θαη ζχλδεζεο κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχ κήθνπο πξνζαξκνγέσλ. Μέζσ ησλ 2 θνπκπηψλ 

ππάξρεη πιήξεο έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο ιαβήο κε άπεηξεο ζέζεηο άξζξσζεο θαη 360° 

πεξηζηξνθήο. 

89.  χζηεκα θαζαξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο νπηηθψλ πνπ λα απνηειείηαη απφ: α) Μεράλεκα 

ζέξκαλζεο θαη θαζαξηζκνχ ησλ νπηηθψλ, ην νπνίν λα επηδέρεηαη νπηηθέο απφ 3mm. Έσο θαη 

12,5 mm. κε εηδηθή ζήθε ζέξκαλζεο, εηδηθφ επίζεκα θαζαξηζκνχ θαη θνκβίνλ ελεξγνπνίεζεο, 

β) ζηεηιεφο θαζαξηζκνχ θαη θνκβίνλ ελεξγνπνίεζεο, γ) Γχν εμαηξεηηθά καιαθά πθάζκαηα απφ 

κηθξντλεο δηαζηάζεσλ 15cm. x 20cm. +/- 2 cm. γηα θαζαξηζκφ ησλ νπηηθψλ. 

 

 

 
 


