
Ι. ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΥΟΛΟΚΤΣΕΚΣΟΜΗ ΑΠΟΣΕΛΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ : 

 
 
Α. Σύζηεκα ηξνθάξ 5 ρηι., κε θόπηνλ λπζηέξη ακθίπιεπξεο θνπήο, αηξαπκαηηθό θάιπκκα 
αζθαιείαο ησλ πηεξπγίσλ θαη κεραληζκό επαλαθνξάο ηνπο, ζύζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο κε 
βαιβίδεο εηζόδνπ-εμόδνπ-παύζεο ξνήο CO2, κήθνο θάλνπιαο, πνπ λα εθαξκόδεη ζε όισλ 
ησλ εηδώλ ηα ηξνθάξ 5 ρηι., 100 ρηι. ΤΜΦ 1 
 
Β. Κάλνπια, πνπ λα εθαξκόδεη ζε όισλ ησλ εηδώλ ηα ηξνθάξ 5 ρηι., δηακέηξνπ 5 ρηι. 
κήθνπο 100 ρηι. Με ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή, ζύζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο κε βαιβίδεο 
εηζόδνπ-εμόδνπ-παύζεο ξνήο CO2. ΤΜΦ 1 
 
 
Γ. Σύζηεκα ηξνθάξ 11 ρηι., κε θόπηνλ λπζηέξη ακθίπιεπξεο θνπήο, αηξαπκαηηθό θάιπκκα 
αζθαιείαο ησλ πηεξπγίσλ θαη κεραληζκό επαλαθνξάο ηνπο, κε ελζσκαησκέλν κεηαηξνπέα 
πνπ λα επηηξέπεη εηζαγσγή εξγαιείσλ απν 5 ρηι. εώο 11 ρηι., εηδηθή ιεηηνπξγία αθαίξεζεο 
ηνπ κεηαηξνπέα γηα εύθνιε αθαίξεζε παξαζθεπαζκάησλ δίρσο ηελ απώιεηα 
πλεπκνπεξηηνλαίνπ, κε βαιβίδεο εηζόδνπ-εμόδνπ-παύζεο ξνήο CO2 ηξίσλ δξόκσλ. Μήθνο 
θάλνπιαο, πνπ λα εθαξκόδεη ζε όισλ ησλ εηδώλ ηα ηξνθάξ 11 ρηι., 100 ρηι. ΤΜΦ 1 
 
Γ. Κάλνπια, πνπ λα εθαξκόδεη ζε όισλ ησλ εηδώλ ηα ηξνθάξ 11 ρηι., κε ελζσκαησκέλν 
ζηαζεξνπνηεηή, ζύζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο θαη βαιβίδαο εηζόδνπ-εμόδνπ-παύζεο ξνήο CO2 
ηξίσλ δξόκσλ κε εηδηθή ιεηηνπξγία αθαίξεζεο ηνπ κεηαηξνπέα γηα εύθνιε αθαίξεζε 
παξαζθεπαζκάησλ δίρσο ηελ απώιεηα πλεπκνπεξηηνλαίνπ. ΤΜΦ 1 
 
 
Δ. Δλδνζθνπηθό ςαιίδη θπξηό, 5mm πιήξσο κνλσκέλν, κε ηαπηόρξνλε ζειπθή θαη 
αξζεληθή δηαζεξκία γηα πεξηζζόηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ζε ζεκείν απόκαθξν από ην πεδίν 
θίλεζεο ηνπ ρεξηνύ ηνπ ρεξνπξγνύ γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. Μήθνο 31 εθ. ΤΜΦ 1 
 
 
ΣΤ. Eξγαιείν ελδνζθνπηθήο απνιίλσζεο αγγείσλ 10 ρηι. κ.ρ. , κε 20 κεζαίνπ κεγάινπ 
κεγέζνπο θιηπο κε βεληνπδνζύιαθεο, πεξηβξνγρηζκόο ηνπ αγγείνπ από κπξνζηά πξνο ηα 
πίζσ θαη πεξηζηξεθόκελν ζηπιεό θαηά 360ν. Τν κήθνο ηνπ εξγαιείνπ λα είλαη 29 εθ. ΤΜΦ 1 
 
 
Ε. Σάθνο πεξηζπιινγήο  παξαζθεπαζκάησλ 10mm από ripstopnylon ρσξίο κλήκε θαη λα 
αληέρεη πηέζεηο ηνπιάρηζηνλ 13psi. Διάρηζηεο δηαζηάζεηο : δηάκεηξνο ειάζκαηνο 6,0cm, 
ρσξεηηθόηεηα 275ml. ΤΜΦ 1 
    
 
Ζ. Βειόλε verres 120 mm κε επηθάιπςε ζηιηθόλεο κε ερεηηθή επηβεβαίσζε εηζαγσγήο. 
ΤΜΦ 1 
 
 
ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ ΠΟΤ ΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ: 
 
(ΟΛΔ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΚΔΤΔ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΣΟΤ ΙΓΙΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΛΤΣΩ ΤΜΒΑΣΔ). 

 



Α. Kάκεξα HD (Full High Definition) 
 
 

 Να παξέρεη αλάιπζε 1920 x 1080 pixels πξννδεπηηθήο ζάξσζεο (full HD 1080p)  

 Ζ θεθαιή ηεο θάκεξαο λα δηαζέηεη ρεηξνθίλεηε ξπζκηδόκελε εζηηαθή απόζηαζε κε 
αηζζεηήξα εηθόλαο 1/3”CMOS κνλνύ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο ή CCD κε 
δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο. 

 Ζ θεθαιή ηεο θάκεξαο λα δηαζέηεη 3 πιήξσο πξνγξακκαηηδόκελα θνπκπηά γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο εκθάληζεο ηεο εηθόλαο, εγγξαθή εηθόλσλ θαη βίληεν, πινήγεζεο θαη 
αιιαγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ κελνύθαζώο θαη ξύζκηζε ηεο πεγήο ςπρξνύ θσηηζκνύ 

 Να κπνξεί λα ζπλδέεηαη κέζσ δηαύινπ MIS γηα ηελ ξύζκηζε ηεο θσηεηλόηεηαο θαη 
ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο ηεο πεγήο ςπρξνύ θσηηζκνύ 

 Να δηαζέηεη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο όπσο: Γπλακηθή Αληίζεζε, Απηόκαηε / 
Γπλακηθή Γηόξζσζε pixel  

 Να δηαζέηεη αιγόξηζκνπο πνπ λα αλαδεηθλύνπλ αγγεία θαη δνκέο ηνπ ηζηνύ, κείσζεο 
θαπλνύ θαη κείσζε ηεο θπςειώδεο δνκήο δέζκεο ελδνζθνπίσλ γηα απεηθόληζε κε 
θαζαξόηεξε εηθόλα θαη βέιηηζηε επθξίλεηα ρσξίο ρξήζε πγξνύ. 

 Να δηαζέηεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ην ζεηξηαθό αξηζκό θαη ηηο 
ώξεο ιεηηνπξγίαο 

 Να δηαζέηεη  πξνδηακνξθσκέλα πξνθίι κε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο 

 Να δηαζέηεη ςεθηαθέο επθνιίεο: ξύζκηζεο ηεο θσηεηλόηεηαο (brightness), ξύζκηζε 
θνξεζκνύ ρξώκαηνο, ςεθηαθό δνuκ 3x,  ξύζκηζε επθξίλεηαο πεξηγξάκκαηνο, 
ξύζκηζε αληίζεζεο, επηινγή παξαζύξνπ θαη ιόγν ζέαζεο 

 Να δηαζέηεη ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε εζηίαζεο θαη κεγέζπλζεο 

 Να δηαζέηεη ππνδνρή USB ώζηε λα απνζεθεύνληαη ζε εμσηεξηθή πεγή, εηθόλεο ηεο 
επέκβαζεο ζε HD (1920 x 1080) 

 Να πηζηνπνηείηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα ζύκθσλα κε ην IEEC60601-1-2. 

 Να ζπλδένληαη εύθακπηα βηληενζθόπηα, εύθακπηα βίληεν-θπζηενζθόπηα, άθακπηα 
βίληεν-ιαπαξνζθόπηα 5 ρηι. θαη 10 ρηι. 

 Ο βίληεν-επεμεξγαζηήο λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ηόλνπ ηνπ ρξώκαηνο 
ηεο εηθόλαο +/-5(κε απόθιηζε +/-3) θαη’ επηινγήλ ηνπ ρξήζηε. 

 Να δηαζέηεη ζπζηήκαηα ελίζρπζεο ηεο εηθόλαο όπσο ( θσηεηλόηεηα, αληίζεζε, 
ελίζρπζε αθκώλ, θνξεζκόο, παξάζπξν θαη άιια). Να αλαθεξζνύλ ηα πξνγξάκκαηα 
πξνο αμηνιόγεζε. 

 Να δηαζέηεη α) δίαπιν MIS, β) ηνπιάρηζηνλ δπν εμόδνπο DVI, γ) ηνπιάρηζηνλ δύν 
εμόδνπο HD-SDI, δ) ζύλδεζε ζπζθεπήο εγγξαθήο, ε) ζύλδεζε πιεθηξνινγίνπ, ζη) 
ζύλδεζε πνδνδηαθόπηε, δ) ηζνδπλακηθή ζύλδεζε, ε) δηεπαθή ζέξβηο (κε θάιπκκα). 

 

Β. Μόληηνξ HD κε επίπεδε επξεία νζόλε 
 

 Να είλαη έγρξσκν monitor 26 ηληζώλ κε ιόγν ζέαζεο 16:9 & 4:3 

 Να δηαζέηεη πςειή αλάιπζε εηθόλαο 1920 x 1080 πξννδεπηηθήο ζάξσζεοκε γσλία 
ζέαζεο 178°, ιόγν αληίζεζεο 1400:1, επεμεξγαζία ζήκαηνο 10-bit. 

 Να δηαζέηεη εηζόδνπο θαη εμόδνπο: S-Video, DVI & πξναηξεηηθά SD-SDI & HD-HDI . 

 Να πηζηνπνηείηαη όηη ην κόληηνξ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαηξηθή ρξήζε 
ζύκθσλα κε ηα standard UL60601-1 & CSA22.2.No601.1 

 
Γ. Δλδνζθόπην 
 



 Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 0° ή θαη 30° ή θαη 45°, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 10mm, 
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 340mm.Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πξνζαξκνγέα γηα ζύλδεζε 
κε πεγέο θσηηζκνύ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ. Να πηζηνπνηείηαη ε απόδνζε 
ηνπ ελδνζθνπίνπ ζύκθσλα κε ην IEC60601-2-18.Να είλαη δπλαηή ε απνζηείξσζε ζε 
ETO, Plasma θαη ζε θύθιν απνζηείξσζεο 134°C ζε θιηβάλνπο πςεινύ θελνύ. 

 Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 0° ή θαη 30°, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 5mm, κήθνπο 
ηνπιάρηζηνλ 310mm. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πξνζαξκνγέα γηα ζύλδεζε κε 
πεγέο θσηηζκνύ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ. Να πηζηνπνηείηαη ε απόδνζε 
ηνπ ελδνζθνπίνπ ζύκθσλα κε ην IEC60601-2-18. Να είλαη δπλαηή ε απνζηείξσζε 
ζε ETO, Plasma θαη ζε θύθιν απνζηείξσζεο 134°C ζε θιηβάλνπο πςεινύ θελνύ. 

 
 

Γ. Πεγή ςπρξνύ θσηηζκνύ 
 

 Να είλαη πςειήο πνηόηεηαο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θσηνδηόδσλ (LED) κε 
ξπζκηδόκελε θσηεηλή ξνή κέρξη 1400 lumens. 

 Να δηαζέηεη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ηεο ιάκπαο ηνπιάρηζηνλ 20.000 σξώλ. 

 Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο 6.500Κ θαη ιεπθό ζηελ θαζκαηηθή πεξηνρή ηνπ 380-700mm 

 Να δηαζέηεη LCD νζόλε κε ηελ ηξέρνπζα έληαζε θαη πιήθηξα αθήο γηα ηελ ξύζκηζε 
ηεο 

 Ζ ππνδνρή θσηόο λα κπαίλεη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία αλακνλήο κόιηο ν νδεγόο 
θσηόο απνζπάηαη. 

 Να ζπλνδεύεηαη κε θαιώδην κεηαθνξάο θσηηζκνύ δηακέηξνπ 4.8mm πεξίπνπ κήθνπο 
2.3 m θαη 3 m πεξίπνπ θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδέεηαη κε θαιώδηα 
θσηηζκνύ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ δηακέηξνπ 3,.5-4.8mm κήθνπο έσο 3m 

 Να πηζηνπνηείηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα ζύκθσλα κε ην IEEC60601-1-2. 
 
Δ. Σπζθεπή πλεπκνπεξηηνλαίνπ CO² 
 

 Να έρεη δπλαηόηεηα ξνήο σο 50 l/min κε ξπζκηδόκελν εύξνο πίεζεο 1-30mmHg γηα 
άξηζηε ιεηηνπξγία ζε πεξηπηώζεηο δηαξξνήο αεξίνπ. 

 Να ζεξκαίλεη ην αέξην ζε ζεξκνθξαζία ζώκαηνο 37°C γηα απνθπγή επηπινθώλ. 

 Να δηαζέηεη 3 πξνθηι ξπζκηζεσλ γηα παρύζαξθνπο, παηδηαηξηθνύο αζζελείο θαζσο 
θαη γηα ελδνζθνπηθε παξαζθεπε θιεβσλ, γηα βειηηζην ειεγρν ζπκθσλα κε ηηο 
δηαθνξεηηθέο αλαηνκηθεο απαηηεζεηο 

 Να δηαζέηεη έγρξσκε ςεθηαθή νζόλε αθήο κε ελδείμεηο γηα ηελ θαζνξηζκέλε πίεζε, 
πξαγκαηηθή πίεζε, θαζνξηζκέλε ξνή CO², πξαγκαηηθή ξνή CO², πίεζε ηεο θηάιεο 
θαη ελδερόκελσλ ζπλαγεξκώλ αζθαιείαο 

 Να δηαζέηεη ερεηηθή έλδεημε ζπλαγεξκνύ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ζεξκνθξαζίαο, 
πίεζεο, απόθξαμεο 

 Να  πηζηνπνηείηαη όηη ε ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαηξηθή ρξήζε 
ζύκθσλα κε ην  IEEC60601-1class I, type BF, IP21. 

 
Ε. Τξνρήιαηε Βάζε γηα ηα παξαπάλσ κεραλήκαηα 
 

 Να δηαζέηεη θεληξηθό δηαθόπηε on-off, δηαθόπηε απηνειέγρνπ γείσζεο, ελδείμεηο 
ππέξβαζεο ζεξκνθξαζίαο θαη δηειεθηξηθήο αληνρήο. 

 Να δηαζέηεη ξάθηα ξπζκηδόκελα κέγηζηνπ θνξηίνπ 20 kg θαη ελόο ζπξηαξηνύ κέγηζηνπ 
βάξνπο 15 kg. 



 Να δηαζέηεη βάζε ηνπνζέηεζεο ηεο θεθαιήο ηεο θάκεξαο θαη βάζε ηνπνζέηεζεο 
θηάιεο CO² 3L/5L/10Lθαη ελζσκαησκέλν πνιύκπξηδν κε κεηαζρεκαηηζηή 
απνκόλσζεο 1200VA ζύκθσλα κε ηα standard DINENISO 60601. 

 Nα δηαζέηεη βξαρίνλα ζηήξημεο κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ύςνπο θιίζεο θαη 
πεξηζηξνθήο ηνπ monitor. 

 
Ζ.  Δλεξγεηαθή πιαηθόξκα 
 

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζηεγαλνπνίεζεο θαη δηαηνκήο αγγείσλ δηακέηξνπ έσο θαη 
7mm ζε 1-4 sec. κε ερεηηθό θαη νπηηθό ζήκα επηβεβαίσζεο θαη κε ηεο ζύληεμεο ηνπ 
αγγείνπ. 

 Πιενλέθηεκα ζα ζεσξεζεί ε ύπαξμε επηπξνζζέησο εμόδσλ κνλνπνιηθήο θαη 
δηπνιηθήο δηαζεξκίαο 

 
ΙΙ.  ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΥΟΛΟΚΤΣΕΚΣΟΜΗ ΑΠΟΣΕΛΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
 
Α. Τξνθάξ θνηιίαο ρακεινύ πξνθίι, δηακέηξνπ 5mm θαη κήθνπο 100mm, κε 3 βαιβίδεο 
ειαζηηθά ζηεγαλνπνίεζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο δηαθπγήο  CO2. Τν ηξνθάξ έρεη ιόγρε 
ζρήκαηνο λπζηεξηνύ, ε θάλνπια είλαη ξαβδσηή θαη δηάθαλε ζε όιν ην κήθνο, δηαζέηεη 
αηξαπκαηηθό θάιπκκα αζθαιείαο ηεο ιόγρεο, κε κεραληζκό νπιηζκνύ θαη αηξαπκαηηθό 
θάιπκκα αζθαιείαο ηεο ιόγρεο θαη ελζσκαησκέλν απνξξνθεηηθό ζπόγγν. (1 ΤΜΦ) 
 
Β. Μία θάλνπια δηακέηξνπ 5mm, κήθνπο 100mm, ξαβδσηή – δηάθαλε ζε όιν ην κήθνο  κε 
ελζσκαησκέλν απνξξνθεηηθό ζπόγγν. (1 ΤΜΦ) 
 
Γ. Τξνθάξ θνηιίαο ρακεινύ πξνθίι, δηακέηξνπ 5/12mm θαη κήθνπο 100mm, κε βαιβίδα 
παξνρήο αέξα. Τν ηξνθάξ έρεη ιόγρε ζρήκαηνο λπζηεξηνύ, ε θάλνπια είλαη ξαβδσηή θαη 
δηάθαλε ζε όιν ην κήθνο, δηαζέηεη αηξαπκαηηθό θάιπκκα αζθαιείαο ηεο ιόγρεο, κε 
κεραληζκό νπιηζκνύ θαη ελζσκαησκέλν κεησηήξα – ζηαζεξνπνηεηή θαη δπλαηόηεηα 
αθαίξεζεο απηνύ, 3 βαιβίδεο / ειαζηηθά ζηεγαλνπνίεζεο γηα ειαρηζηνπνίεζε δηαθπγήο 
CO2 θαη ελζσκαησκέλν απνξξνθεηηθό ζπόγγν. (1 ΤΜΦ) 
 
Γ. Μία θάλνπια δηακέηξνπ 12mm, κήθνπο 100mm, ξαβδσηή – δηάθαλε ζε όιν ην κήθνο κε 
ελζσκαησκέλν απνξξνθεηηθό ζπόγγν. (1 ΤΜΦ) 
  
Δ. Βειόλα πλεπκνπεξηηνλαίνπ, λα πεξηιακβάλεη βαιβίδα αθαίξεζεο αεξίνπ θαη κεραληζκό 
luer-lock.  Να δηαζέηεη ζηεηιεό κε ακβιύ αηξαπκαηηθό άθξν, ν νπνίνο λα πξνεμέρεη ηνπ 
άθξνπ ηεο βειόλαο θαη λα νπηζζνρσξεί θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζηα θνηιηαθά ηνηρώκαηα. Σε 
κήθνο 120mm, κε επηπιένλ νπηηθό κεραληζκό αιιαγήο ρξώκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγή 
θαζώο θαη ερεηηθή επηβεβαίσζε εηζαγσγήο θαη δπλαηόηεηα επηπιένλ νπηηθήο επηβεβαίσζεο 
κε ρξήζε νξνύ δηακέζνπ Palmer Test. (1 ΤΜΦ) 
 
ΣΤ. Απηόκαην ελδνζθνπηθό εξγαιείν απνιίλσζεο αγγείσλ κε πεξηζηξεθόκελν ζηεηιεό 360 
κνηξώλ, εθνδηαζκέλν κε 20 clips ηηηαλίνπ κεζαίνπ / κεγάινπ κεγέζνπο, κε δηάκεηξν 
ζηεηιενύ 10mm, κήθνπο 28,9cm, κε έλα ζηάδην θόξηηζεο – ππξνδόηεζεο θαη κεραληζκό 
αζθαινύο ζπγθξάηεζεο ηνπ clip ζηηο ζηαγόλεο ηνπ εξγαιείνπ, κε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπ 
εξγαιείνπ από ην ηξνθάξ κε ή ρσξίο θιηπ ζηηο ζηαγώλεο ηνπ εξγαιείνπ. Τν κήθνο ηνπ 
θιεηζηνύ θιηπ λα είλαη 4,2 x 8,4 x 8,8mm. Με ρξσκαηηθή έλδεημε κεηξεηή ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηώλ θιηπ ζηελ ζπξίδα ηεο ιαβίδαο. (1 ΤΜΦ)       
 



Ε. Δπζεία ιαβίδα ζύιιεςεο κε αηξαπκαηηθέο ζηαγόλεο, πεξηζηξεθόκελν ζηεηιεό 360 
κνηξώλ, δηακέηξνπ 5mm, κήθνπο 33cm θαη κεραληζκό θιεηδώκαηνο ζε δύν θάζεηο. (2 ΤΜΦ) 
 
Ζ. Λαβίδα απνθόιιεζεο κε ιεπηέο θπξηέο αηξαπκαηηθέο ζηαγόλεο, κήθνπο 33cm, δηακέηξνπ 
5mm, κε πεξηζηξεθόκελν ζηεηιεό 360 κνηξώλ θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κνλνπνιηθήο 
δηαζεξκίαο. (1 ΤΜΦ) 
 
Θ. Λαπαξνζθνπηθό ςαιίδη κε θπξηά άθξα, δηακέηξνπ 5mm, κήθνπο 33cm κε 
πεξηζηξεθόκελν 360 κνηξώλ κνλσκέλν ειεθηξηθά καύξν ζηεηιεό, κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 
κνλνπνιηθήο δηαζεξκίαο, κε ηελ ίδηα θνπηηθή ηθαλόηεηα ζε όιν ην κήθνο ηνπο. (1 ΤΜΦ.) 
 
Η. Δλδνζθνπηθόο ζάθνο πεξηζπιινγήο παξαζθεπαζκάησλ, ζηεηιεό δηακέηξνπ 10-11mm, κε 
δύν ζηάδηα ιεηηνπξγίαο α) εηζαγσγή θαη έθηαζε κε δύν κεηαιιηθά ειάζκαηα γηα άλνηγκα ηνπ 
ζάθνπ θαη επθνιία εηζαγσγήο ηνπ πιηθνύ πξνο αθαίξεζε θαη β) κε αηξαπκαηηθό κεραληζκό 
θιεηζίκαηνο ηνπ ζάθνπ κε θνξδόλη. Καηαζθεπή ζάθνπ από ηζρπξό, αλζεθηηθό πιηθό γηα 
απνθπγή δηαξξνώλ, κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα κέρξη 225ml θαη δπλαηόηεηα επαλαηνπνζέηεζήο 
ηνπ εθόζνλ ρξεηαζηεί. (1 ΤΜΦ)     
 
 
ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ ΠΟΤ ΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ: 
 
(ΟΛΔ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΤΚΔΤΔ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΣΟΤ ΙΓΙΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΛΤΣΩ ΤΜΒΑΣΔ). 
 

Α. Kιηβαληδόκελε C-mount θεθαιή θάκεξαο 3-chip ENDOCAM LOGIC HD κε θαιώδην 
ζύλδεζεο 3κ.       
 
Β. Έγρξσκν LCD κόληηνξ Υςειήο Δπθξίλεηαο Radiance 26’’, LED High Bright, Full HD, 
16:9 πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ςεθηαθέο Υςειήο Δπθξίλεηαο εηζόδνπο θαη αλαινγηθέο. 
 
Γ. Σηαλη γηα κόληηνξ 26’’ κε θιείδσκα ηύπνπ VESA κε ξπζκηδόκελε θιίζε 40ν +40ν, 15ν 
κπξνζηά θαη 45ν πξνο ηα πίζσ. 
 
Γ. Νένο Laparo COν – Insufflator HighFlow 45lit/min κε ζύζηεκα πξνζέξκαλζεο ηνπ αεξίνπ 
πνπ πεξηιακβάλεη: Βαζηθή κνλάδα κε ζσιήλα ζηιηθόλεο θαη ζηνηρείν πξνζέξκαλζεο ηνπ 
αεξίνπ 3κ. . θιηβαληδόκελν ζσιήλα ζηιηθόλεο 0,5ρηι., 2,5κ., θίιηξν απνζηεηξσκέλν ζε 
ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκ., θαιώδην ηξνθνδνζίαο 3κ.. 
 
Δ. Σσιήλαο ζύλδεζεο πςειήο πίεζεο 1 κ. ηεο ζπζθεπήο δηόγθσζεο πλεπκνπεξηηνλαίνπ κε 
θηάιε ηύπνπ DI. 
 
ΣΤ. Πεγή Χπρξνύ Φσηηζκνύ Φ300 ΦΔΝΟΝ 300Watt ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ηδηαίηεξα 
ιεπθό θσηηζκό. 
 
Ε. Καιώδην ςπρξνύ θσηηζκνύ εμ.δηακέηξνπ 4,5ρηι., κήθνπο 230εθ., θιηβαληδόκελν ζε αηκό. 
 
Ζ. PANOVIEW PLUS HD πιάγην ελδνζθόπην λέαο ηερλνινγίαο, distortion free, 30ν 
εμ.δηακέηξνπ 10ρηι., κήθνπο 30εθ. θιηλαληδόκελε ζηνπο 134ν C. 
 



Θ. RIWOmobil Δηδηθό ηξνρήιαην ζε 4 ξόδεο, νη 2 κε θξέλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζπζθεπώλ κε 4 ξάθηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 κεηαθηλνύκελα, 5 γεησκέλεο ζέζεηο γηα πξίδεο, 
θαλάιη γηα ηα θαιώδηα κε ηα παξαθάησ κεγέζε: 673ρηι. x 1508ρηι. x 688ρηι. x (Π x Υ x Β), 
βάξνπο 59 θηιώλ. 
 
Η. Βαζηθό παθέην ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ πνπ απνηειείηαη από: ηξνθνδνηηθό 230 l a.c. 12 
ππνδνρώλ κε πιήθηξν on/off θαη 6 θαιώδηα ηξνθνδνζίαο. 
 
ΗΑ. Σηήξηγκα θεθαιήο θάκεξα 
 
ΗΒ. Σηήξηγκα γηα ζύζηεκα νξώλ κε 2 άγθηζηξα δπλαηόηεηαο 8 θηιώλ 
 
ΗΓ. Σηήξηγκα γηα θηάιεο CO2 θαηάιιειν γηα δηαζηάζεηο 160ρηι. πιάηνο, βάξνπο 35 θηιώλ.      


