
Χειρουργικές Κλινικές (Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική)  

1. Χειρουργικά Αρθροσκοπικά Εργαλεία 

 

Basket Punches 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Straight 2 τεμ 

Upbiter 2 τεμ 

Posterior Up biter, curved left: 2 τεμ 

Posterior Up biter, curved right: 2 τεμ 

90° Rotary With loop or cigar handle 2 τεμ 

Meniscal Elevator 1.5 mm, up biter 2 τεμ 

Right, length extended by 2.25" 2 τεμ 

Left, length extended by 2.25" 2 τεμ 
 

Suction Punche Straight:  2 τεμ 

Graspers 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Rongeur 7 mm upcurved grasper 2 τεμ 

Cupped, 3.4 mm, no teeth 2 τεμ 

 

 
Pitbull Loosebody Forceps:  2 τεμ 

Probes Straight:   2 τεμ 
 

Arthropics 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Straight 2 τεμ 

Curved 2 τεμ 

 

Arthroscopic curettes 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ring 4mm 2 τεμ 

ring 6mm 2 τεμ 
 

Linear Instrument Unit Sterilization Tray:  2 τεμ 

 

Arthroscopic Camera 30o Autoclavable:   2 τεμ  

 

Arthroscopic cannula double Flow:   2 τεμ  

 

Arthroscopic trocar:  2 τεμ 

 

2. Τρυπάνι Ορθοπαιδικών Επεμβάσεων 

 

Τρυπάνι μπαταρίας μεγάλων καταγμάτων και ολικών αρθροπλαστικών κατάλληλο για 

ορθοπαιδική χρήση (ολικές αρθροπλαστικές γόνατος- ισχίου και τραυματολογικές 

καταστάσεις).  

 



 Να έχει δυνατότητα: 

1) αυτόματης ρύθμισης της ταχύτητας και ροπή ανάλογη με την χρήση του. 

2) επιλογής της κατάλληλης κεφαλής (τσοκ). 

3) δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης. 

 

 Να είναι αυλοφόρο (cannulated) κατάλληλο και για ενδομυελική ήλωση. 

 Να διαθέτει ασφάλεια ώστε να αποφεύγονται τυχόν τραυματισμοί. Να λειτουργεί με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να διαθέτει βάση φόρτισης περισσότερων των 2 

μπαταριών. 

 Να μπορεί να μετατρέπεται σε συσκευή πλύσης τραυμάτων και οστικών επιφανειών και 

στο τρυπάνι να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών κεφαλών πολλών 

τύπων-εταιριών έτσι ώστε να το καθιστούν ευέλικτο στη χρήση κατά τις χειρ/κες 

επεμβάσεις. Να διαθέτει επίσης θήκη αποστείρωσης. 

 Να μπορεί να αποστειρωθεί με τις συνήθεις μεθόδους αποστείρωσης (κλιβανισμός στους 

132° C σε αυτόκαυστο ή ethylene oxide ή plasma). 

3. Πριόνι  Ορθοπαιδικών Επεμβάσεων 

 

Οστεοπρίονο παλμικό κατάλληλο για ορθοπαιδική χρήση. Να διαθέτει περιστρεφόμενη 

κεφαλή πολλαπλών θέσεων, που να δίνει την δυνατότητα κατά τη χρήση να επιλεγεί η γωνία 

κοπής που επιθυμεί ο χειρουργός. 

 

 Να διαθέτει ισχυρό παλμικό μηχανισμό και είναι ειδικά σχεδιασμένο για ολικές 

αρθροπλαστικές γόνατος με δυνατότητα όμως χρησιμοποίησης σε ευρύτερες 

ορθοπαιδικές χρήσεις. 

 Οι λάμες να κουμπώνουν με ευκολία στην κεφαλή του πριονιού χωρίς να απαιτείται 

κάποιο εργαλείο. 

 Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και διαθέτει βάση φόρτισης μπαταριών 

πολλαπλών θέσεων. 

 Να διαθέτει θέση ασφαλείας στη σκανδάλη και να είναι αντικραδασμικό. 

 Να μπορεί να δεχθεί όλων των τύπων τις λάμες (φαρδιές και μακριές) και να συνδέεται 
εύκολα με συνδετικά διαφορετικού τύπου για την παροχή αέρα. 

 

Χειρουργικές Κλινικές (Πανεπιστημιακή Πλαστική Χειρουργική Κλινική)  

ΣΕΤ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

Μαχαιρολαβή με κλίμακα σε mm &cm, 12,7cm 1 

Scalpel Handle, #7 Stainless Steel, 165 mm. μέγεθος 10-15c ___________  1 

Λαβίδα Brown-Adson 7x7 δόντια 121 mm Λαβίδα Adson χειρουργική, 

121 mm Λαβίδα Adson ανατομική, Serrated 121 mm 

2 

Ψαλίδι Stevens Tenotomy, κυρτό, αμβλύ, μήκος 114 mm _______________  2 

Ψαλίδι Converse ,γωνιώδες,ημιοξύαιχμο, μήκος 105 mm Ψαλίδι Iris 

TC,κυρτό 11,4cm Ψαλίδι Cottle γωνιώδες 15,2cm Ψαλίδι Fomon 

γωνιώδες 14cm 

1 

Ψαλίδι οστού, Caplan, 21cm ______________________________________  1 

Klllian ρινοσκότιιο μήκος 150 mm, βάθος 75 mm 1 

Klllian ρινοσκόπιο μήκος 140 mm, βάθος 55 mm 1 

Klllian ρινοσκόπιο μήκος 130 mm, βάθος 40mm 1 

Joseph Αγκιστρο δίδοντο οξύ 159mm μήκος και 5 mm πλάτος 1 

Joseph Αγκιστρο δίδοντο οξύ 159mm μήκος και 10 mm πλάτος 1 

Αγκιστρο Aufricht μήκος 174 mm, πλάτος 8 mm ______________________  1 

Αγκιστρο Converse (Gillies), οξύ, μήκος 178 mm, πλάτος 2.5 mm ________  1 

Αγκιστρο KILNER, Δίδοντο, οξύ, 7,9cm 1 

Σφυρί _______________________________________________________  1 



Οστετόμος Cinelli,με διπλό οδηγό, μήκος 159 mm, 10 mm ______________  1 

Οστετόμος Cinelli με διπλό οδηγό, μήκος 159 mm, 12 mm ______________  1 

Οστετόμος Cinelli Osteotome με διπλό οδηγό, μήκος 159 mm, 14 mm _____  1 

Οστεοτόμος Neivert ευθύς,μήκος 203 mm, πλάτος 5 mm _______________  1 

Οστεοτόμος Neivert κυρτός δεξής, μήκος 203 mm, πλάτος 4 mm _________  1 

Οστεοτόμος Neivert κυρτός αριστερό,μήκος 203 mm, πλάτος 4 mm _______  1 

Οστεοτόμος Rees, Βελόνη,Λαβή αλουμινίου κόκκινη, 197 mm, πλάτος 3 

mm _________________________________________________________  

1 

Οστεοτόμος Sheehan με εξάγωνη λαβή, 159mm,πλάτος 2mm 

Οστεοτόμος Sheehan με εξάγωνη λαβή, 159mm,πλάτος 4mm 

1 

Οστεοτόμος Sheehan με εξάγωνη λαβή, 159mm,πλάτος 6mm ___________  1 

Ράσπα FOMON 5 & 6, TC, Μπρος & πίσω κοπή, 203mm, πλάτος 6,8mm ____  1 

Ράσπα FOMON 5 & 6, TC, Πίσω κοπή, 210mm, πλάτος 7,2mm ___________  1 

Ράσπα FOMON 3 & 4 TC, Πίσω κοπή, 210mm, πλάτος 7,2mm ____________  1 

Ράσπα FOMON 1 & 2, TC, Πίσω κοπή, 210mm, πλάτος 7,2mm ___________  1 

Ράσπα GLABELLA, TC, 210mm, πλάτος 6mm 1 

Ράσπα ΡΕΕΤ Λείανσης κυρτή TC, διαμαντέ, 191mm, πλάτος 7,2mm 1 

Βουρτσάκι καθαρισμού ράσπας ____________________________________  1 

Αποκολλήτήρας Freer, Διπλός, Οξύς & Αμβλύς, μήκος 178 mm, πλάτος 

5 mm Αποκολλητήρας Cottle, διπλός, με κλίμακα σε cm, μήκος 229 mm, 

πλάτος 3.8 mm και 3.3 mm Αναρρόφηση Frazier 

1 

Cottle Crusher παρασκευής χόνδρου ____________________  1 

Βελονοκάτοχο, Halsey.TC, 12,7cm Βελονοκάτοχο Mayo- Hegar, TC, 

15,2cm 

1 

Κυτίο αποστείρωσης, 300X140X100mm, με φίλτρο στο καπάκι,Πράσινο 

καπάκι 

1 
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ΣΕΤ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

Μαχαιρολαβή με κλίμακα σε mm &cm, 12,7cm 1 

Λαβίδα Micro-Adson χειρουργική, 12,1cm 2 

Λαβίδα Micro-Adson Ανατομική, 12,1cm 1 

Αιμοστατική λαβίδα Hartmann mosquito, 10,2cm κυρτή 4 

Λαβίδα Μικροχειρουργικής, Jeweler's, style 4, 11,2cm 2 

Λαβίδα Διπολική Adson, 11cm, tip:0,25mm, αντικολλητική 1 

Καλώδιο για διπολική λαβίδα, μήκος 3m 1 

Ψαλίδι Stevens Tenotomy SC,κυρτό,αμβλύ,11,4cm 1 

Ψαλίδι Iris ΤΟ,Ευθύ 1 

Ψαλίδι Metzenbaum, ευθύ, λεπτό, 12,7cm 1 

Αγκιστρο βλεφάρων Desmarres,πλάτος 12mm, μήκος 14cm 2 

Αγκιστρο μονόδοντο Kleinert -Kutz,small, οξύ,3mm, 12,7cm 2 

Βελονοκάτοχο PAR λεπτό, TC, 12,7cm 2 

Ασπίδα προστασίας βολβού, Smith corneal, 21mm, πολλαπλών χρήσεων 

, latex-free 

1 

Ψαλίδι ραμμάτων 1 

Κυτίο αποστείρωσης, Ατσάλινο, 20 εργαλείων, 290x185x35mm 1 

ΣΥΝΟΛΟ 24 



 

 

 

 

 

 

ΣΕΤ FACE-LIFT 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ. 

Μαχαιρολαβή με κλίμακα σε mm &cm, 12,7cm 1 

Λαβίδα Thumb Χειρουργική, 15,2cm 2 

Λαβίδα Adson Χειρουργική, 12,1cm 2 

Λαβίδα Διπολική, αμβλεία, 1,0mm, μήκος 15cm 1 

Καλώδιο για διπολική λαβίδα, μήκος 3m 1 

Λαβίδα Kocher, ευθεία, 1x2 δόντια, 14cm 2 

Λαβίδα Kocher, κυρτή, 1x2 δόντια, 14cm 2 

Ψαλίδι Freeman-Kaye Ρυτιδεκτομής, SC, κυρτό, saber-back blades, 

22,9cm 

1 

Ψαλίδι Gorney Platysma, TC, κυρτό, saber-back blades,19,7cm 1 

Ψαλίδι Freeman-Kaye Ρυτιδεκτομής, SC, κυρτό, saber-back blades, 

17,8cm 

1 

Ψαλίδι Metzenbaum, TC, κυρτό, 17,8cm 1 

Άγκιστρο Langenbeck, 20,3cm, λάμα: 1,3cm χ 3,8cm 2 

Άγκιστρο Ferreira Face-Lift, ψυχρού φωτισμού, μήκος λαβής: 
10,8cm, πλάτος λάμας: 22mm χ 10,8mm 

1 

Βελονοκάτοχο PAR, λεπτό, TC, 12,7cm 2 

Βελονοκάτοχο, Crile-Wood, TC, 15,2cm 1 

Ψαλίδι ραμμάτων 1 

Κυτίο αποστείρωσης, 300X140X70mm, με φίλτρο στο καπάκι,Ασημί 

καπάκι 

1 
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ΣΕΤ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ. 

Μαχαιρολαβή με κλίμακα σε mm &cm, 12,7cm 2 

Scalpel Handle. #7 Stainless Steel, 165 mm, μέγεθος 10-

15c 

1 

Λαβίδα Thumb Χειρουργική, 17,8cm 1 

Λαβίδα Thumb Χειρουργική, 15,2cm 1 

Λαβίδα Adson Χειρουργική, 12,1cm 2 

Λαβίδα Adson-Brown, 7x7 δόντια, 12,1cm 1 

Αιμοστατική λαβίδα, Crile,ευθεία, 14cm 2 

Αιμοστατική λαβίδα, Crile,κυρτή, 14cm 2 

Αιμοστατική λαβίδα, Rochester Ochsner, 1x2 teeth, ευθεία, 

15,9cm 

2 

Αιμοστατική λαβίδα, Rochester Ochsner, 1x2 teeth, κυρτή, 

15,9cm 

2 

Λαβίδα Allis 5x6 δόντια, 18,4cm 2 

Αγκιστρο Langenbeck, 20,3cm, λάμα: 1,6cm χ 3,8cm 2 

Αγκιστρο μονόδοντο, Gillies converse hook small 2,5mm, 

17,8cm 

2 

Αγκιστρο Roux, 16,8cm, 2,5cm χ 4,1cm 1 

Αγκιστρο Roux, 14,6cm, 2,2cm χ 3,5cm 1 

Αγκιστρο Kelly, 25,4cm, 7,6cm χ 6,4cm 1 

Αγκιστρο U.S. ARMY, διττλό, σετ των 2, 21,6cm 1 

DAssumpcao Κοιλιακό άγκιστρο 

μαρκαρίσματος,25,4cm,9mm wide 

1 

Ψαλίδι IRIS, TC, Ευθύ,11,4cm 1 

Ψαλίδι Mayo,ευθύ,17,1cm 1 

Ψαλίδι Gorney-l-reeman,SC,Κυρτό, 18,4cm 1 

Ψαλίδι Metzenbaum.SC,κυρτό, 17,8cm 1 

Ψαλίδι Metzenbaum, TC, κυρτό, 17,8cm 1 

Ψαλίδι Stevens.SC,κυρτό,αμβλύ, 11,4cm 1 

Βελονοκάτοχο Mayo- Hegar, TC, 15,9cm 1 

Βελονοκάτοχο Mayo- Hegar, TC, 12,7cm  

Ψαλίδι ραμμάτων OR, ευθύ, οξύ/αμβλύ, 14cm 1 

Χάρακας Εύκαμπτος 1 

Μονοπολικό ηλεκτρόδιο βελόνα, ευθύ, μήκους 100 mm,50 
κύκλων αποστείρωσης 

1 

Μονοπολικό ηλεκτρόδιο λάμα, ευθύ, 10cm, 50 κύκλων 

αποστείρωσης 

1 

Στυλεός διαθερμίας με 2 κουπιά χειρμού, αιμόστασης & 
κοπής με καλώδιο μήκους 3m, πολλαπλών χρήσεων 
αποστειρώσιμος 

1 

Κυτίο αποστείρωσης, 300X140X100mm, με φίλτρο στο 

καπάκι,Μπλε καπάκι 

1 
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ΣΕΤ ΜΑΣΤΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΧ. 

Μαχαιρολαβή με κλίμακα σε mm &cm, 12,7cm 2 

Λαβίδα Thumb Χειρουργική, 15,2cm 1 

Λαβίδα Thumb Χειρουργική, 17,8cm 1 

Λαβίδα Adson Χειρουργική, 12,1cm 2 

Αιμοστατική λαβίδα, Crile,ευθεία, 14cm 2 

Αιμοστατική λαβίδα, Halstead Mosquito,κυρτή, 12,7cm 2 

Αιμοστατική λαβίδα, Rochester Ochsner, 1x2 teeth, ευθεία, 

15,9cm 

2 

Αιμοστατική λαβίδα, Rochester Ochsner, 1x2 teeth, κυρτή, 

15,9cm 

2 

Μονοπολική Λαβίδα ανατομική, tip 1,8mm, 21cm 1 

Μονοπολική Λαβίδα ανατομική, tip 2,1mm, 25cm 1 

Καλώδιο μονοπολικής λαβίδας, 3m 2 

Αγκιστρο Mathieu, οξύ, διπλό, 16,5cm 2 

ΣΕΤ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ. 

Μαχαιρολαβή με κλίμακα σε mm &cm, 12,7cm 1 

Λαβίδα Adson Χειρουργική, 12,1cm 2 

Αιμοστατική λαβίδα Hartmann mosquito, 10,2cm ευθεία 4 

Αιμοστατική λαβίδα Hartmann mosquito, 10,2cm κυρτή 4 

Βελονοκάτοχο Webster, Serrated, 12,lmm,TC 2 

Βελονοκάτοχο Halsey,Serrated, 12,7mm,TC 2 

Ψαλίδι ραμμάτων OR, ευθύ, οξύ/αμβλύ, 14cm 1 

Χειρουργικός μαρκαδόρος 1 

Κάνουλα διήθησης 10 ανοίγματα 0 1,5 MM, 20 CM 1 

Κάνουλα διήθησης 5 ανοίγματα 0 3 MM, 30 CM 1 

Κάνουλα διήθησης 5 ανοίγματα τύπου hook 0 1,5 MM, 10CM 1 

Κάνουλα λιποαναρρόφησης, 1 άνοιγμα 0 2 MM, 11 CM 1 

Κάνουλα λιποαναρρόφησης, 1 άνοιγμα0 3 MM, 11 CM 1 

Κάνουλα έγχυσης, 1 άνοιγμα0 1,5 MM, 11 CM 1 

Κάνουλα έγχυσης, 1 άνοιγμα0 0,8 MM, 4 CM 1 

Κάνουλα έγχυσης,τύπου Coleman, 1 άνοιγμα0 3ΜΜ, 15CM 1 

Κάνουλα έγχυσης,τύπου Coleman, 1 άνοιγμα0 3ΜΜ, 20CM 1 

συνδετικό luer-lock για δύο σύριγγες 37 MM 1 

Stop δημιουργίας αρνητικής πίεσης για σύριγγες 60cc 1 

Λαβή αλουμινίου για κάνουλες λιποαναρρόφησης, 0 15 MM 1 

Συνδετικό χειρολάβής για κάνουλες luer lock 1 

Κάνουλα λιποαναρρόφησης, 1 άνοιγμα, 03mm, 15cm 1 

Κάνουλα λιποαναρρόφησης MERCEDES, 03mm, 25cm 1 
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Tebbets Αγκιστρο με οπτική ίνα και αναρρόφηση, 150x30mm 1 

Tebbets Αγκιστρο με οπτική ίνα και αναρρόφηση, 190x30mm 1 

Αγκιστρο Volkman, οξύ,τριπλό,με δακτυλική λαβή,20,3cm 2 

Αγκιστρο U.S. ARMY, διπλό, σετ των 2, 21,6cm 2 

Αγκιστρο Baby- Farabeuf, 12,1cm, σετ των 2 2 

Άγκιστρο Sauerbruch, 22,9cm, 2,2cm x 5,7cm 2 

Ψαλίδι Metzenbaum, TC, κυρτό, 17,8cm 1 

Ψαλίδι Gorney-Freeman.SC,Κυρτό, 18,4cm 1 

Ψαλίδι Iris.TC, κυρτό,οξύ,11,4cm 1 

Freeman Μαρκαριστής θηλής,42mm 1 

Freeman Μαρκαριστής θηλής,45mm 1 

Mc Kissock Keyhole 42mm 1 

Mc Kissock Keyhole 45mm 1 

Βελονοκάτοχο Mayo- Hegar, TC, 15,2cm  

Βελονοκάτοχο, Halsey,TC,12,7cm 1 

Βελονοκάτοχο Baumgartner,TC, 14cm  

Βελονοκάτοχο Mayo-Hegar,TC, 18,4cm 1 

Κάνουλα διήθησης 10 ανοίγματα 0 1,5 MM. 20 CM 1 

Ψαλίδι ραμμάτων OR, ευθύ, οξύ/αμβλύ, 14cm 1 

Iodine Cup, 6oz 1 

Iodine Cup, 14oz 1 

Νεφροειδές, 20oz 1 

Κυτίο αποστείρωσης, 300X140X70mm, με φίλτρο στο καπάκι, 
Κόκκινο καπάκι 

1 
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ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜ ΤΜΧ. 

6-120 Λαβίδα Adsori Χειρουργική, 12,1cm 4 

7-26 Αιμοστατική λαβίδα Hartmann mosquito, 10,2cm κυρτή 4 

5-304 ψαλίδι Iris οξύ, 11,4cm, ευθύ 4 

122-420-

020 

Ηλεκτρόδιο μονοπολικό, ευθύ ,4cm, 50 κύκλων 

αποστείρωσης,04mm 

1 

 ΣΥΝΟΛΟ     13 

ΣΕΤ ΣΠΙΛΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜ ΤΜΧ. 

Λαβίδα Adson Χειρουργική, 12,1cm 1 

Μαχαιρολαβή με κλίμακα σε mm &cm, 12,7cm 1 

Βελονοκάτοχο Mayo- Hegar, TC, 12,7cm 1 

Ψαλίδι ραμμάτων OR, ευθύ, οξύ/αμβλύ, 14cm 1 

Αιμοστατική λαβίδα Halstead mosquito, ευθεία, 

12,7cm 

1 

Αιμοστατική λαβίδα Halstead mosquito, κυρτή, 

12,7cm 

1 

Κυτίο αποστείρωσης, Ατσάλινο, 10 εργαλείων, 

185x135x35mm 

1 
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Χειρουργικές Κλινικές (Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική)  

Α. Εργαλεία Ρινοχειρουργικής  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

JOSEPH ΠΡΙΟΝΙ ΡΙΝΟΣ, bayonet, δεξιό 1 

JOSEPH ΠΡΙΟΝΙ ΡΙΝΟΣ, bayonet, αριστερό 1 

STAMMBERGER RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ, 65? κλίση άνω, κάθετο άνοιγμα, με 

κοίλες σιαγόνες διαμέτρου 3 χιλ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

STAMMBERGER RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ, 65? κλίση άνω, οριζόντιο άνοιγμα, με 

κοίλες σιανόνες διαμέτρου 3 χιλ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, αριστερή πλευρά με κόψη 

κάτω και πρόσθια (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, δεξιά πλευρά με κόψη κάτω 

και πρόσθια (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

STAMMBERGER RHINOFORCE II ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, αριστερή 

πλευρά με κόψη όπισθεν, μήκος εργασίας 10 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER RHINOFORCE II ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, δεξιά 

πλευρά με κόψη όπισθεν, μήκος εργασίας 10 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ME ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, για βιοψία και σύλληψη, 

ευθύς, με ενσωματωμένο κανάλι αναρρόφησης, μήκος εργασίας 10 εκ 

(ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, για βιοψία και σύλληψη, 

κεκκαμένος άνω, με ενσωματωμένο κανάλι αναρρόφησης, μήκος εργασίας 10 εκ 

(ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, κυκλική διάνοιξη, για σφηνοειδή, ηθμοειδή και 

ατρησία χοάνης, διαμέτρου 4,5 χιλ, μήκος εργασίας 18 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, κυκλική διάνοιξη, 655 κλίση άνω, για μετωπιαίο 

κόλπο, διαμέτρου 3,5 χιλ, μήκος εργασίας 17 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

v. EICKEN ΚΑΝΟΥΛΑ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, εξωτερικής διαμέτρου 4 χιλ. 

(ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, με κανάλι αναρρόφησης, μήκους 19 εκ 

(ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, 45? κλίση άνωθεν, με 

κανάλι αναρρόφησης, μήκους εργασίας 19 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, για σύνδεση με όλα τα τρέχοντα 

διπολικά καλώδια, μήκους 30 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 



 

KUHN-BOLGER ΞΕΣΤΡΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, κεκκαμένο 55? 

(ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

KUHN-BOLGER ΞΕΣΤΡΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, κεκκαμένο 90? 

(ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

BLAKESLEY-WILDEN RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ ΡΙΝΟΣ, 90? κλίση άνω, 

μέγεθος 1, μήκος εργασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

BLAKESLEY-WILDEN RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ ΡΙΝΟΣ, 45? κλίση άνω, 

μέγεθος 1, μήκος εργασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

CASTELNUOVO ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (PROBE) ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, διπλής 

απόληξης, κεκκαμένος, μήκους 22 εκ. (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

v. EICKEN ΚΑΝΟΥΛΑ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, τ. LUER-Lock (ελαφρα 

κεκαμμένη), εξωτερικής διαμέτρου 4 χιλ., μήκους 12,5 εκ. (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

v. EICKEN ΚΑΝΟΥΛΑ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, τ. LUER-Lock (με βιδωτή άκρη), 

μακριά καμπύλη, εξωτερικής διαμέτρου 4 χιλ., μήκους 12,5 εκ. 

(ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

KERRISON ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, άκαμπτος, 90? δήγμα άνω (upbiting), μη 

διαπεραστικός, μεγέθους 1 χιλ, μήκος εργασίας 17 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

KERRISON ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, άκαμπτος, 902 δήγμα άνω (upbiting), μη 

διαπεραστικός, μεγέθους 3 χιλ, μήκος εργασίας 17 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

KERRISON ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, άκαμπτος, 902 δήγμα κάτω (downbiting), μη 

διαπεραστικός, μεγέθους 2 χιλ, μήκος εργασίας 17 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

KERRISON ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, άκαμπτος, 90? δήγμα κάτω (downbiting), μη 

διαπεραστικός, μεγέθους 3 χιλ, μήκος εργασίας 17 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

Giraff διαφόρων γωνιών (ΕΠΕΙΓΟΝ) 1 ανά γωνία 

(σύνολο 4) 

Heuwieser ιγμορείου (μακριά και κοντή) (ΕΠΕΙΓΟΝ) 2 

HAJEK-KOFLER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ, μεγέθους 3,5 x 3,7 χιλ, 

μήκος εργασίας 14 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

HAJEK-KOFLER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ, 902 δήγμα κάτω 

(downbiting), μεγέθους 3,5 x 3,7 χιλ, μήκος εργασίας 14 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

BLAKESLEY-WILDEN RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ ΡΙΝΟΣ, 459 κλίση άνω, 

μεγέθους 1, μήκος εργασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

BLAKESLEY-WILDEN RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ ΡΙΝΟΣ, 90? κλίση άνω, 

μεγέθους 1, μήκος εργασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

BLAKESLEY RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ ΡΙΝΟΣ, 459 κλίση άνω, 

διαπεραστική, διαφύλαξης ιστών, μεγέθους 2, πλάτους 4 χιλ, μήκος 

εργασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 



 

 

MACKAY-GRUNWALD RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ ΡΙΝΟΣ, διαπεραστική, ευθεία, 

ιδιαίτερα ντελικάτη, διαφύλαξης ιστών, 11,5 χ 3,5 χιλ, μεγέθους 2, μήκος 

εργασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

MACKAY-GRUNWALD RHINOFORCE II ΛΑΒΙΔΑ ΡΙΝΟΣ, διαπεραστική, 452 

κλίση άνω, ιδιαίτερα ντελικάτη, διαφύλαξης ιστών, 11,5 χ 3,5 χιλ, μεγέθους 

2, μήκος εργασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER RHINOFORCE II ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, άνω 

κόψη όπισθεν, μήκος εργασίας 10 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER RHINOFORCE II ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, μικρό 

παιδιατρικό μέγεθος, άνω κόψη όπισθεν, μήκος εργασίας 10 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, δεξιά πλευρά με κόψη 

κάτω και πρόσθια, μήκος εργασίας 10 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ, αριστερή πλευρά με 

κόψη κάτω και πρόσθια, μήκος εργασίας 10 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

ΛΑΒΙΔΑ, κοίλες σιανόνες, κάθετο άνοιγμα, 70? κλίση άνω, κοίλες σιαγόνες 

διαμέτρου 4 χιλ, μήκος εργασίας 12 εκ 
2 

ΛΑΒΙΔΑ, κοίλες σιαγόνες, οριζόντιο άνοιγμα, 709 κλίση άνω, κοίλες σιαγόνες 

διαμέτρου 4 χιλ, μήκος εργασίας 12 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, κυκλική διάνοιξη, 659 κλίση άνω, για 

σφηνοειδή, ηθμοειδή και ατρησία χοάνης, διαμέτρου 3,5 χιλ, μήκος εργασίας 

18 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

STAMMBERGER ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, κυκλική διάνοιξη, 659 κλίση άνω, για 

μετωπιαίο κόλπο, διαμέτρου 3,5 χιλ, μήκος εργασίας 17 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, με αλυσίδα σύνδεσης θήκης, 709 

κλίση άνω, μέτριος (κανονικού μεγέθους), σιαγόνες 3 x 3,5 χιλ, μήκος 

εργασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, με αλυσίδα σύνδεσης θήκης, 709 

κλίση άνω, μικρός, σιαγόνες 2,5 x 2 χιλ, μήκος ερνασίας 13 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

Bachert punch για μετωπιαίο κόλπο (μεσαία) (ΕΠΕΙΓΟΝ) 2 

Bachert punch για μετωπιαίο κόλπο (μικρή) (ΕΠΕΙΓΟΝ) 2 



Β. Εργαλεία επεμβάσεων λάρυγγα λόγω έλλειψης: 

 

KLEINSASSER ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΕΓΑΛΟ, μήκους 17 εκ 1 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΟΠΤΙΚΗΣ IN ΑΣ, για χρήση με το 8590 Β-JL 1 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΟΝΤΙΩΝ, πλαστικό, χρησιμοποιείται και ως ένθετο για 
μεταλλικό προστατευτικό δοντιών 

2 

KLEINSASSER ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ, με αναστολέα, μήκους εργασίας 23 εκ 1 

KLEINSASSER ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑ, χονδρή, μεγέθους 3x4 χιλ, 

μήκους εργασίας 23 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

KLEINSASSER ΨΑΛΙΔΙ, ευθύ, μήκους εργασίας 23 εκ 1 

KLEINSASSER ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, χωρίς αναστολέα, ευθύ, οδοντωτό, 
μήκους εργασίας 23 εκ 

1 

KLEINSASSER ΨΑΛΙΔΙ, σε γωνία 45 μοιρών, μήκους εργασίας 23 εκ 

(ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

KLEINSASSER ΨΑΛΙΔΙ, σε γωνία 45  μοιρών, κεκκαμένο δεξιά, μήκους 

εργασίας 23 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

KLEINSASSER ΨΑΛΙΔΙ, σε γωνία 45 μοιρών, κεκκαμένο αριστερά, 

μήκους εργασίας 23 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

KLEINSASSER ΛΑΒΙΔΑ, ευθεία, με κοίλες σιαγόνες 2 χιλ, μήκους 
εργασίας 23 εκ 

1 

KLEINSASSER ΛΑΒΙΔΑ, κεκκαμένη άνω, με κοίλες σιαγόνες 2 χιλ, 

μήκους εργασίας 23 εκ 
1 

KLEINSASSER ΛΑΒΙΔΑ, κεκκαμένη δεξιά, με κοίλες σιαγόνες 2 χιλ, 

μήκους εργασίας 23 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

KLEINSASSER ΛΑΒΙΔΑ, κεκκαμένη αριστερά, με κοίλες σιαγόνες 2 χιλ, 

μήκους εργασίας 23 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

KLEINSASSER ΛΑΒΗ, για 8595 Α - 8596 Τ 1 

KLEINSASSER ΜΙΚΡΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ (HOOK), αμβλύ, με κομβίο, μήκους 

εργασίας 23 εκ 
1 

KLEINSASSER ΜΙΚΡΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ (HOOK), οξύ, με κομβίο, μήκους 

εργασίας 23 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

KLEINSASSER ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΟΜΠΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ, μήκους εργασίας 

23 εκ (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

2 

KLEINSASSER ΒΕΛΟΝΗ, κεκκαμένη αριστερά, μήκους εργασίας 23 εκ 1 



 

 

Γ. Εργαλεία Ωτοχειρουργικών επεμβάσεων: 

 

FISCH ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ, με άξονα υπό γωνία, διαμέτρου 0,4 χιλ, μήκους 16 

εκ. (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

FISCH ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ, με άξονα υπό γωνία, διαμέτρου 0,6 χιλ, μήκους 16 

εκ. 
1 

FISCH ΡΥΓΧΟΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΗΣ (ΠΛΥΣΗΣ) & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, κωνικό, διαμέτρου 
3,2 & 2 χιλ, μήκους 9,5εκ 

1 

FISCH ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, μήκους 16 εκ. (ΕΠΕΙΓΟΝ) 1 

HOUSE ΔΙΠΛΗ ΚΙΟΥΡΕΤΑ (ΞΕΣΤΡΟ), μεσαίο, 15εκ μήκους και άκρα 1 
χΐ,δχλστ από την μία και 2χ2,8χλστ από την άλλη 

1 

FISCH ΤΕΝΟΝΤΟΤΟΜΟΣ, πολύ λεπτός, μήκους 16 εκ. 1 

FISCH ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, διαμέτρου 0,3 χιλ, μήκους 16 εκ. 1 

FISCH ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, διαμέτρου 0,4 χιλ, μήκους 16 εκ. 1 

FISCH ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, διαμέτρου 0,5 χιλ, μήκους 16 εκ. 1 

FISCH ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ, διαμέτρου 0,6 χιλ, μήκους 16 εκ. 1 

FISCH-BELLUCCI ΨΑΛΙΔΙ MICRO, πολύ ντελικάτο, μήκος λεπίδας 3 χιλ, 

μήκος ερν· 8 εκ. 

1 

FISCH-BELLUCCI ΨΑΛΙΔΙ, πολύ λεπτό, μήκος λεπίδας 7 χιλ, μήκος 
εργασίας 8 εκ. 

1 

FISCH ΨΑΛΙΔΙ ΜΥΡΙΓΓΟΤΟΜΗΣ, κυρτό δεξιά, μήκους εργασίας 7,5 εκ. 1 

FISCH ΨΑΛΙΔΙ ΜΥΡΙΓΓΟΤΟΜΗΣ, κυρτό αριστερά, μήκους εργασίας 7,5 

εκ. 
1 

FISCH-DIETER ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΦΥΡΑΣ, πλάτους 0,8 χιλ, μήκους εργασίας 8 

εκ. (ΕΠΕΙΓΟΝ) 

1 

 

KLEINSASSER ΒΕΛΟΝΗ, κεκκαμένη δεξιά, μήκους εργασίας 23 εκ 1 

KLEINSASSER ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ, δρεπανοειδούς σχήματος, μήκους 

εργασίας 23 εκ 
2 

KLEINSASSER ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ, σχήματος μπαστουνιού του γκολφ, 

μήκους εργασίας 23 εκ 
2 

KLEINSASSER ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ, οβαλ σχήματος, ευθύ, μήκους εργασίας 
23 εκ 

2 

KLEINSASSER ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΛΛΗΤΗ ΡΑΣ, μήκους εργασίας 

23 εκ 
2 

ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΕΣΗΣ LUER-Lock (με βιδωτή άκρη), ευθεία (ΕΠΕΙΓΟΝ) 2 



ΣΤ. Ουρολογικές Κλινικές 

 

«Προμήθεια μέσω του Ε.Π. ΑΜ-Θ 2014-2020 εξοπλισμού Χειρουργείου για τις ανάγκες 

των Ουρολογικών Κλινικών» 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ 3 ΚΕΦΑΛΕΣ 

Υπερηχογράφος με 3 (τρεις) κεφαλές, ήτοι 1 κοιλιακή κεφαλή για την απεικόνιση κοιλιακών 

οργάνων (convex, 3,5 ΜΗ), συνοδευόμενη με οδηγό παρακέντησης νεφρών για τοποθέτηση 

νεφροστομιών, 1 γραμμική κεφαλή για την απεικόνιση των γεννητικών οργάνων του άρρενος 

(linear 8 MHz) και 1 κεφαλή 2 επιπέδων για την ακριβή διορθική απεικόνιση του προστάτη με 

τη δυνατότητα λήψης βιοψιών επί υποψίας για καρκίνο του προστάτη (Bi-Plane, 6-10 MHz). 

Ο υπέρηχος οφείλει να έχει προγράμματα μετρήσεων και αναλύσεων π.χ. μεγέθους οργάνων, 

σύστημα Triplex, εγχρώμου Doppler, power flow, πρόγραμμα βιοψίας οργάνων για όλες τις 

κεφαλές, σύστημα εκτύπωσης εικόνων ή επικοινωνίας με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης του 

υπερηχοτομογράφου με κοινούς εκτυπωτές PC Printer και άμεσης μεταφοράς και εκτύπωσης 

της εικόνας, Monitor τουλάχιστον 17", δυνατότητα αρχειοθέτησης εικόνων στο εσωτερικό 

Hard drive σε USB, γωνία σάρωσης από 20° έως 360° μεταβαλλόμενη. 

 

 
2. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ LASER ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ 35W 

1. Να είναι τόπου Holmium:YAG και να διαθέτει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 35Watt. Το σύστημα 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τομή, εκτομή, (κτλ) κυρίως για περιστατικά λιθοτριψίας. 

2. Το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου laser να είναι περίπου στα 2/1 μm.  

3. Να διαθέτει ενέργεια παλμού με εύρος από 0,1 J και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 5 J.  

4. Η συχνότητα του παλμού να έχει εύρος από 3Ηz και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 30Ηz. 

Το μεγαλύτερο εύρος συχνότητας βοηθάει κατά την λειτουργία Dusting στον θρυμματισμό 

των λίθων. 

5. Να διαθέτει διάρκεια παλμού με εύρος από 95μs και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 1500μs 

για να αποδίδει καλύτερα σε μαλακό ιστό (tissue ablation). 

6. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης έξι (6) οπτικές ίνες διαφορετικής διαμέτρου (μίας και 

πολλαπλών χρήσεων) ευθείας στόχευσης και διαμέτρου 200μm, 272μm, 365 μm, 550μm, 

800μm και 1000μm. Οι ίνες πολλαπλών χρήσεων να μπορούν να αποστειρωθούν σε Sterrad 

και σε κλίβανο ατμού. Να διαθέτει σύστημα για αυτόματη αναγνώριση της ίνας (RFID) και να 

εμφανίζει στην οθόνη αφής τις παρακάτω πληροφορίες (διάμετρος, τύπος ίνας, συχνότητα, 

κλπ). 

7. Να διαθέτει οπτική ίνα διαμέτρου 200μm μιας χρήσης, ειδικά σχεδιασμένη για εύκαμπτα 

ενδοσκόπια με στρογγυλεμένο άκρο (ball-tip) προς διευκόλυνση της ατραυματικής εισαγωγής 

της στο ενδοσκόπιο. 

8. Να έχει δυνατότητα επιλογής τεσσάρων διαφορετικών προγραμμάτων θεραπείας:  

 Λιθοτριψία -Hard stone 

 Λιθοτριψία -Dusting Effect  

 Ablation. 

 Coagulation 

9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) τουλάχιστον 5,5" στην οποία να 

απεικονίζονται όλες οι επιθυμητές τιμές για τον χρήστη -ιατρό ( διάμετρος οπτικής ίνας, 

παλμοί, συχνότητα, ενέργεια, ρύθμιση φωτεινότητας για την στόχευση, κλπ).  



10. Να εκπέμπει πράσινο φως στα 532nm για τον καλύτερο εντοπισμό του στόχου με δυνατότητα 

ρύθμισης της φωτεινότητας και επιλογή μεταξύ συνεχόμενης η παλμικής στόχευσης. Με την 

συγκεκριμένη λειτουργία μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση της φωτεινότητας, με 

αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε καλύτερη στόχευση με όσο το δυνατόν λιγότερη αντανάκλαση. 

11. Ιδιαίτερα σημαντικό να διαθέτει διπλό ποδοδιακόπτη.  

 Το ένα πεντάλ για ενεργοποίηση απενεργοποίηση της ενέργειας. 

 Το δεύτερο πεντάλ για εναλλαγή της κατάστασης του μηχανήματος μεταξύ 

Standby/Ready. 

12. Το μηχάνημα να είναι απαραίτητα τροχήλατο (όχι desktop), μικρών διαστάσεων και μικρού 

βάρους ( < 90kg) για περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ευκολία στις μετακινήσεις 

μεταξύ των χειρουργικών αιθουσών. 

13. Να διαθέτει σύστημα ψύξης αέρα με τουλάχιστον δύο ανεμιστήρες στο πίσω μέρος του 

μηχανήματος και κλειστό κύκλωμα ι μύξης νερού για καλύτερη αποτελεσματικότητα σε 

δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και πολύωρες επεμβάσεις. 

14. Να διαθέτει φίλτρο προστασίας (blast shield) για να προστατεύει την γεννήτρια εκπομπής του 

laser από οπισθοσκεδαζόμενη ακτινοβολία της ίνας.  

15. Οπωσδήποτε το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:  

 ένα διιιλό ποδοδιακόπτη  

 δύο ίνες πολλαπλών χρήσεων  

 ένα κεραμικό εργαλείο κοπής ινών  

 δύο εργαλεία απογύμνωσης ινών  

 δύο ζευγάρια προστατευτικά γυαλιά laser 

16. Η εταιρεία που 0α προσφέρει το Laser να διαθέτει εξουσιοδοτημένο Τμήμα Τεχνικής 

Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα με πλήρως εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και για την άμεση 

υποστήριξη του μηχανήματος, (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά τεχνικής εκπαίδευσης). 

17. Να έχει πιστοποιηθεί με όλα τα διεθνή στάνταρ για ιατρικό εξοπλισμό και ασφαλή χρήση 

(IEC60601/IEC60825).



Ζ. Παθολογικές Κλινικές  

 

«Προμήθεια μέσω του Ε.Π. ΑΜ-Θ 2014-2020 εξοπλισμού Χειρουργείου για τις ανάγκες 

των Παθολογικών Κλινικών» 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (Τεμ.1)  

  

Καταγραφή 

• Εμπέδηση Εισόδου: 10 ΜΩ ή περισσότερο 

• Απαγωγές: Τυπικές 12 απανωγές και Cabrera (Κατανραφή απαγωγών: Σε συσχέτιση φάσης ή 

πραγματικό χρόνο) 

• Είσοδος Ασθενούς: Ένας ασθενής 

• Απόρριψη Κοινού Σήματος: 100 dB ή περισσότερο 

• Τάση Πόλωσης: ± 500 mV ή περισσότερο 

• Απόκριση Συχνοτήτων: 0.05 έως 150 Hz, εντός -3 dB έως +0.5 dB 

• Σταθερά Χρόνου: 3.2 sec. ή περισσότερο 

• Φίλτρο: Ψηφιακό φίλτρο θορύβου δικτύου, ολίσθησης (ασθενές/'τυπικό), μυϊκού φόμου (35/25 Ηζ) 

• Μετατροπή A/D: 12 bit (4.88 μν/ψηφίο) 

• Ρυθμός Δειγματοληψίας: 10000 δείγματα/δευτερόλεπτο  

Απεικόνιση 

• Οθόνη Συστήματος: 5.7 ιντσών STN μονοχρωματική οθόνη υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό, 

320x240 σημείων 

• Απεικόνιση ΗΚΓ: 4/12-Απαγωγές  

Ενσωματωμένος Θερμικός Εκτυπωτής 

• Τύπος Εκτύπωσης: Θερμική Διάταξη (8 σημεία/mm) 

• Ευαισθησία Εκτύπωσης: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV, Αυτόματη επιλογή 

• Ταχύτητα Εκτύπωσης: 5.10, 12.5, 25, 50 mm/sec. 

• Χαρτί ΗΚΓ: Ρολό χαρτιού (80 mm σε πλάτος)  

Ασφάλεια 

• Ασφάλεια: Κλάση I, Τύπου CF 

 

• Προστασία Εισχώρησης Υνρών: Μη αδιάβροχη συσκευή (ΙΡΧΟ) 

• Προστασία από Εύφλεκτα Αναισθητικά Αέρια: Δεν ισχύει 

• Τρόπος Λειτουργίας: Συνεχής Λειτουργία  

Τροφοδοσία 

• Ονομαστική Τροφοδοσία: 100 έως 240 VAC, 50 έως 60 Ηζ, 90 VA 

• Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία: 12 VDC, Νικελίου-Υδριδίου Μετάλλου 

• Διαστάσεις: 266 mm (Π) χ 173 mm (Β) χ 75 mm (Υ) 

• Βάρος: Περίπου 1.5 kg (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) 

• Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 10 έως 40°C 

• Υγρασία: 25 έως 95% Σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών) 

• Πίεση: 700 έως 1060 hPa 

• Θύρες Επικοινωνίας 

• Θύρα LAN: IEEE 802.3u 100BASE-TX χ 1 

• Θύρα USB: 1 (συμβατή με USB 2.0) 



2. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ (Τεμ. 5)  

Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, με μεγάλη οθόνη (147 
mm.) και πλαίσιο για ευανάγνωστα αποτελέσματα απο 0 mm IHg έως 300 mm Hg. Καλάθι με θήκη για την 
περιχειρίδα πριν και μετά την χρήση. 

Περιχειρίδες δύο διαστάσεων ενηλίκων που κλείνουν με βέλκρο απο νάυλον αντιιδρωτικό υλικό και 

μεγάλου μήκους σπιράλ λάστιχο. 

3. ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ELISA (Τεμ. 1)  

• Να είναι πιστοποιημένο για In-Vitro Diagnostic Χρήση (Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης IVD 98/79/EC) νια τη 

μέτρηση και για την αξιολόγηση Ποιοτικών και Ποσοτικών αναλύσεων ELISA σε μικροπλάκες των 96· well. 

• Το λογισμικό του να μπορεί να εγκατασταθεί σε PC με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λειτουργικά 
συστήματα: 
- Microsoft Windows ΧΡ Professional χ86 SP2 - SP3  
- Microsoft Windows Vista Professional x86 SP1  
- Microsoft Windows 7 Professional 32 Bit, 64 Bit 
 
 Να υποστηρίζει τη συνεργασία με τα ακόλουθα προγράμματα:  
- Microsoft Excell 2000 
- Microsoft Excell 2003  
- Microsoft Excell 2007  
- Microsoft Excell 2010 
 
• Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα για την αυτόματη διακρίβωση σωστής λειτουργίας και 
εγκατάστασης (Installation Qualification). 
• Να έχει τη δυνατότητα ορισμού της περιοχής μέτρησης στην μικροπλάκα, από 1 well μέχρι ολόκληρη τη 
μικροπλάκα 
• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης εξετάσεων τελικού σημείου (endpoint) και κινητικών (kinetic) με 
πολλαπλές επιλογές. 
• Να έχει τη δυνατότητα ανακίνησης της πλάκας πριν την μέτρηση ή ενδιάμεσα των μετρήσεων (π.χ. 
ανάμεσα στους κύκλους μιας κινητικής εξέτασης), ορίζοντας τόσο τη διάρκεια όσο και την ένταση της 
ανακίνησης. 
• Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής της μικροπλάκας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως ενός 
προγράμματος (π.χ. για το πιπετάρισμα κάποιου αντιδραστηρίου) και στη συνέχεια της αυτόματης 
εισαγωγής της για την ολοκλήρωση των μετρήσεων. 
• Να δέχεται όλες τις μικροπλάκες των 96-well (flat, C-, U, V-shaped) περιλαμβανομένων και των strip-well 
μικροπλακών που να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: ANSI/SBS 1-2004; ANSI/SBS 2-2004; ANSI/SBS 3- 
2004; ANSI/SBS 4-2004 
• Να διαθέτει δίσκο με 4 διακριτά φίλτρα μετρήσεων υψηλής ακρίβειας (405nm, 450nm, 620nm, 492nm) 
και με 4 επιπλέον θέσεις σε περίπτωση που απαιτείται επέκταση της περιοχής μέτρησης του μήκους 
κύματος. Ο χρόνος ζωής των φίλτρων να είναι μεγαλύτερος των 4 ετών. Η αλλαγή ή η τοποθέτηση των 
επιπλέων φίλτρων να είναι απλή και να μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη. 
• Να διαθέτει LED πηγή φωτισμού 
• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο ASCII και σε αρχείο Excell. 
• Να υπάρχει προαιρετική δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα LIS και σύνδεσης εξωτερικού Barcode 
Scanner. 
Χρόνος μέτρησης : < 15 sec για μέτρηση σε ένα μήκος κύματος, και < 20 sec για μέτρηση σε δύο μήκη 
κύματος 
Εύρος μέτρησης: 0 - 4 OD 
Ακρίβεια μέτρησης: +/-1% 
Γραμμικότητα: +/-1% Ακρίβεια 
μήκους κύματος: +/- 2 nm 
Να έχει μικρές διαστάσεις, έως 40cm (Μ) χ 20cm (Π) χ 20cm (Υ) και βάρος έως 3 Kg 



4. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ (Τεμ. 1) 

• Να έχει μέγιστη ταχύτητα (rpm) έως 4.000 rpm 

• Να έχει μέγιστη RCF τουλάχιστον 2.500 χ g 
• Να έχει μέγιστη χωρητικότητα έως 400 ml 
• Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή (Ταχύτητα, RCF, χρόνος, επιτάχυνση, επιβράδυνση) και να 

διαθέτει τουλάχιστον 2 προγράμματα μνήμης. 
• Να διαθέτει προειδοποιητική ένδειξη για ανοιγμένο καπάκι φυγοκέντρου, ανισορροπία ζύγισης, μη 

επιτρεπόμενη ταχύτητα rpm, υψηλή θερμοκρασία, ηλεκτρικό πρόβλημα στο μοτέρ, τον 
μετασχηματιστή, το κλείδωμα στο καπάκι, τον αισθητήρα ταχύτητας και τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας. 

• Να διαθέτει δύο επίπεδα επιτάχυνσης \ επιβράδυνσης (Γρήγορη και αργή) με δυνατότητα 
συνδυασμού των επιλογών. 

• Να έχει εύρος ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής με βήμα ρύθμισης 100 rpm. 
• Να έχει εύρος ρύθμισης δύναμης φυγοκέντρησης με βήμα ρύθμισης :L00xg 
• Να διαθέτει χρονοδιακόπτη με δυνατότητα ρύθμισης και ψηφιακής ένδειξης του χρόνου και 

συνεχούς λειτουργίας (Hold) με τους ακόλουθους τρόπους: 
-Από 1 sec μέχρι 90 sec, με 1 sec βήμα ρύθμισης  
-Από 1 min μέχρι 90 min, με 1 min βήμα ρύθμισης 

• Να έχει εύρος ρύθμισης / ένδειξης θερμοκρασίας τουλάχιστον από -49C έως 40 ?C αντιστοίχως, με 
βήμα 1 1C και δυνατότητα προψύξης πριν από την έναρξη της φυγοκέντρησης 

• Να διαθέτει διαφορετικούς προειδοποιητικούς ήχους για το τέλος λειτουργίας της φυγοκέντρου 
• Να λειτουργεί χωρίς ψύκτρες και να είναι αθόρυβη (< 50db) 
• Να δέχεται διάφορες κεφαλές, για σωληνάρια τύπου Eppendorf 1.5 / 2 ml, για σωληνάρια τύπου 

falcon 15 / 50 ml, για σωληνάρια συλλογής αίματος διαφόρων τύπων, για 96-microplates και για 
deep well plates. 

• Να συνοδεύεται από κεφαλή και υποδοχείς για 8 σωληνάρια τύπου falcon 15 ml και 4 σωληνάρια 
τύπου falcon 50 ml 

• Να έχει μικρές διαστάσεις, έως 50(W) χ 70(D) χ 50(H) mm και βάρος περίπου 50 kg 
• Να είναι κατασκευασμένη και ελεγμένη σύμφωνα με την IEC 61010-2-020 Class 1 

5. ΒΙΝΤΕΟΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ  (Τεμ. 1) 

• Βιντεοτριχοειδοσκόπιο ψηφιακής τεχνολογίας με θύρα εισόδου τύπου USB 2..0 

• Αισθητήρας: 1/2.5" CMOS, 5.0 Μρ (5 εκατομμύρια pixels) 

• Ανάλυση: 2592Η χ 1944V pixels 

• Μέγεθος pixel: 2.2 pm χ 2.2 μιη 

• Ρυθμός καρέ (Frame rate): 9 fps σε ανάλυση 2048x1536 (3ΜΡ), 13 fps σε 

ανάλυση 1920x1080 (1080ρ) και 1600x1200 (2ΜΡ) 

• Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις: Ευαισθησία (sensitivity), Αντίθεση (contrast), Ρυθμός 

καρέ (frame rate) και Ανάλυση (resolution) 

• Φωτισμός: Ενσωματωμένο σύστημα αποτελούμενο από ultra bright λευκά LED μακράς 

ζωής και με έλεγχο έντασης (dimmer) 

• Θερμοκρασία χρώματος: Ψυχρό λευκό, 8000Κ (Kelvin) 

• Χρόνος ζωής φωτιστικού συστήματος: τουλάχιστον 6000 ώρες 

• Αντικειμενικός φακός υφηλής ανάλυσης μεγέθυνσης χ200 με μη πολωμένο φως και 

προσαρμογέα επαφής 

                                            

 

 



• Προσαρμογέας ανέπαφου καταδυτικού συστήματος φακού 

• Διάταξη στήριξης του τριχοειδοσκοπίου για ανέπαφη εστίαση με προσαρμογέα 

τοποθέτησης του δακτύλου 

• Δυνατότητα λήψης εικόνας με πηδάλιο 

• Λογισμικό τριχοειδοσκόπησης με δυνατότητα 

- Διενέργειας μετρήσεων και βαθμολόγησης 

- Δημιουργίας και ασφαλούς διατήρησης βάσης δεδομένων ασθενών  

- Εξαγωγής δεδομένων για δημιουργία εκθέσεων (reports) σε μορφή Microsoft Word ή pdf για 

ανάλυση σε υπολογιστικά φύλλα, όπως το Microsoft Excel, και για αποστολή σε εκτυπωτή 

προς εκτύπωση 

- Το λογισμικό θα πρέπει να συνοδεύεται με άδεια χρήσης για τουλάχιστον 3 ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και να είναι συμβατό με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή: 

■ Microsoft Windows ΧΡ Professional χ86 SP2 - SP3 

■ Microsoft Windows Vista Professional x86 SP1 

■ Microsoft Windows 7 Professional 32 Bit, 64 Bit 

• Έτοιμος προς χρήση φορητός υπολογιστής τύπου laptop με προεγκατεστημένο το 

προαναφερόμενο λογισμικό 

• Βαλίτσα ασφαλείας για αποθήκευση και μεταφορά 

• Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης και service τουλάχιστον 1 έτος 

 

6. VIDEO-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ (Τεμ. 1) 

Ενδοσκόπιο πλάγιας οράσεως για την διενέργεια επεμβατικών πράξεων στο ανώτερο πεπτικό με 

τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Να είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας . 

• Να διαθέτει έγχρωμο CCD (HIGH DEFINITION) υψηλής ευκρίνειας για την καλύτερη 

πιστότητα των χρωμάτων. 

• Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής 

ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION 1080i, έτσι ώστε να δίνει 

καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη 

ακρίβεια στην διάγνωση. 

• Να διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor. Η μεγαλύτερη 

εικόνα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

• Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα ηλεκτρονικής χρωμοενδοσκόπησης. 

• Να διαθέτει απαραίτητα εξωτερική διάμετρο κάτω άκρου μικρότερη ή ίση από 13.2 mm 

για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης 

και την πρόσβαση σε ασθενείς με στενώσεις. 

• Να διαθέτει μήκος εργασίας μεγαλύτερο ή ίσο από 1250mm για την διενέργεια όλων των 

επεμβατικών πράξεων. 

• Να διαθέτει εύρος οράσεως 100 μοίρες 

• Να διαθέτει γωνία οράσεως (retro) τουλάχιστον 8 μοιρών για την εύκολη τοποθέτηση 

των καθετήρων στο φύμα του vater. 

• Να διαθέτει απαραίτητα βάθος πεδίου 4-60 χιλιοστά. 

• Να διαθέτει κανάλι βιοψίας 4.2 χιλιοστά. 

• Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά. 

• Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων τουλάχιστον: άνω /κάτω 220 μοίρες, δεξιά/αριστερά 200 

μοίρες για την ακριβέστερη τοποθέτηση του ενδοσκοπίου κατά την διενέργεια των 

επεμβατικών πράξεων. 

• Να διαθέτει εργονομικό χειριστήριο με σύστημα γωνιώσεων χαμηλής τριβής και ειδικό 

σχεδιασμό για εύκολο καθαρισμό. 



• Να έχει την δυνατότητα αφαίρεσης του κάτω άκρου του ενδοσκοπίου από τον χρήστη για 

τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό του. 

• Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. 

• Το βίντεο ενδοσκόπιο θα πρέπει να είναι συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του 

ενδοσκοπικού εργαστηριού, (Βίντεο-επεξεργαστής HIGH DEFINITION και Πηγή φωτισμού 

XENON) διαφορετικά θα 

πρέπει να προσφερθεί ο αντίστοιχος βίντεο-επεξεργαστής HIGH DEFINITION και Πηγή 

φωτισμού XENON ώστε να λειτουργήσουν παραγωγικά στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού. 

• Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 

93/42/EEC 

• Ολα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

 

7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ (Τεμ. 1) 

• Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγματοποίηση όλων των 

ενδοσκοπικών επεμβάσεων (πολυπεκτομές, σφιγκτηροτομές, θερμή βιοψία κλπ). 

• Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ελέγχου της καλής επαφής και της συμμετρίας του 

ηλεκτροδίου επιστροφής με τον ασθενή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη 

τοποθέτηση του. Σε περίπτωση προβλήματος να ενεργοποιείται οπτικοαουστικό ALARM 

και να διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα χρήσης 

ηλεκτροδίων επιστροφής μιας χρήσεως τα οποία να μπορούν να τοποθετηθούν στον 

ασθενή ανεξάρτητα κατεύθυνσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η δυνατότητα αυτή να 

πιστοποιείται από το εργοστάσιο. 

• Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυμάτων του ασθενή. 

• Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της παρεχόμενης 

ισχύος και της διάρκειας ενεργοποίησης με οπτικοακουστικό ALARM και διακοπή της 

λειτουργίας της σε περίπτωση σφάλματος. 

• Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να αποθηκεύονται στην μνήμη 

της διαθερμίας με κωδικό σφάλματος. Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας να 

ενεργοποιείται οπτικοακουστικό ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της 

διαθερμίας. 

• Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) υποδοχές (socket) οι οποίες να μπορούν να 

οριστούν με επιλογή του χρήστη σε μονοπολικές ή διπολική, έτσι ώστε να 

καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον ή δυνατότητα 

μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου. 

• Να διαθέτει μονοπολικές και διπολικές υποδοχές με πολλαπλά βύσματα ώστε να 

δέχεται καλώδια όλων των τύπων χωρίς να απαιτούνται συνδετικά. 

• Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης ισχύος ανάλογα με την ωμική αντίσταση του 

ιστού. 

• Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου να περιγράφονται αναλυτικά όλες οι 

λειτουργίες. 

• Οι ενδείξεις στην οθόνη να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

• Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραμμάτων. 

• Να διαθέτει πλήκτρα αφής για τον καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση της συσκευής. 

• Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους 

μονοπολικής κοπής, ως κάτωθι: 

 

α.  Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του 

ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής 

τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 200W 

ρυθμιζόμενη ανά 1W.  

 



β.  Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από 

επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης, με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο 

χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον 

τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα. 

 

γ.  Μονοπολική κοπή για ευθύγραμμα ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από 

επαναλαμβανόμενη κοπή διπλής φάσης και αιμόσταση με επιλογή τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 170W 

ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια 

κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστημα κοπής σε τουλάχιστον 

δέκα (10) επίπεδα. 

 

• Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους 

μονοπολικής και διπολικής αιμόστασης, ως κάτωθι: 

 

α. Μονοπολική βαθιά αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης 

του ιστού, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την 

τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και 

μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W. 

β. Μονοπολική αιμόσταση γενικής χρήσης με επαφή ή χρήση λαβίδας, έλεγχο ισχύος 

βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με 

δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ 

εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W. 

 

γ. Διπολική αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, 

με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση 

εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και 

μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Να έχει σύστημα 

αυτόματης έναρξης και αυτόματου τερματισμού πριν ο ιστός προσκολληθεί στο 

εργαλείο. 

• Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι και με ποδοδιακόπτη με δυνατότητα 

επιλογής προγραμμάτων με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

• Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης μονοπολικών και διπολικών εργαλείων από τον 

ίδιο ποδοδιακόπτη. 

• Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει με 

αυτήν την λειτουργία αιμόστασης APC γενικής χρήσης χωρίς επαφή. 

• Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει 

δυνατότητα λειτουργίας των εγκατεστημένων τρόπων μονοπολικής κοπής (13α) και 

μονοπολικής αιμόστασης (14α,14β) με την χρήση αερίου αργού. 

• Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης και αντλία αναρρόφησης καπνού 

για την αυτόματη ενεργοποίηση τους. 

• Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή υδροπαρασκευής (WATER JET) για την 

πραγματοποίηση επεμβάσεων ESD και EMR. 

• Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 

93/42/EEC. 

• Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

• Να παραδίδεται πλήρης με διπλό αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη αδιάβροχο με 

δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης σε αυτόματα πλυντήρια, συνδετικό καλώδιο 

ηλεκτροδίων επιστροφής και ηλεκτρόδια επιστροφής μιας χρήσης (πακέτο των 50 

τεμαχίων).  



Η. Γενικός εξοπλισμός 

 

«Προμήθεια μέσω του Ε.Π. ΑΜ-Θ 2014-2020 Γενικού εξοπλισμού Χειρουργείου» 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Τραπέζι χειρουργείου υδραυλικό MAYO (10 τεμ.) 

Ειδικό για τοποθέτηση χειρουργικών εργαλείων, σχεδιασμένο για να περνάει πάνω από τη 

χειρουργική έδρα. Σταθερή και στιβαρή κατασκευή. Ανοξείδωτος σκελετός και επιφάνεια πλατό. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Υλικό κατασκευής 
Να είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 

2. Βάρος (Kgr) 7-10 Kg 

3. Διαστάσεις  50 χ 70cm περίπου  

4. Ρυθμιζόμενο ύψος 
90-140 cm. Η κίνηση της κολώνας ανύψωσης να γίνεται 
με τη βοήθεια ποδοκίνητου μοχλού (πεντάλ)  

5. Μέγιστο φορτίο (Kgr) Να αναφερθεί 

6. Επιφάνεια τραπεζιού εργαλειοδοσίας 

 

Να φέρει πρεσσαριστή επιφάνεια (διαστάσεων 
125χ65cm) από ανοξείδωτο χάλυβα με υπερυψωμένο 
χείλος περιμετρικά, όλες δε οι γωνίες να είναι 
στρογγυλεμένες (για καλύτερη καθαριότητα)  

7. Σύστημα πέδησης 
Να φέρει 4 (τέσσερις) περιστρεφόμενους αντιστατικούς 

τροχούς, με φρένο από υλικό ABS σε τουλάχιστον 2 από 

αυτούς  

8.Διάμετρος τροχών 
10-15cm 

10. Καθαρισμός - απολύμανση 
όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και 

κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται 

πολύ εύκολα. Mε αντοχή σε απολυμαντικά υγρά για 

συχνούς καθαρισμούς 

11. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ 

12.Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα 

τα μέρη της 

συσκευής 

Δυο έτη 

 

2. Τραπέζι χειρουργείου τροχήλατο από ανοξείδωτο ατσάλι με 2 επίπεδες επιφάνειες (14 τεμ.) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Υλικό κατασκευής 
Να είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 

2. Βάρος (Kgr) Να αναφερθεί 

3. Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) (Μ)120 χ (Π) 60cm  

4. Απόσταση μεταξύ των 2 επιφανειών 
90cm περίπου 



5. Επιφάνεια τραπεζιού εργαλειοδοσίας 

 

Να φέρει πρεσσαριστή επιφάνεια από ανοξείδωτο 
χάλυβα, όλες δε οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες  

6. Μέγιστο φορτίο (Kgr) Να αναφερθεί 

7. Σύστημα πέδησης 
Να φέρει 4 (τέσσερις) περιστρεφόμενους τροχούς, με 

φρένο σε τουλάχιστον 2 από αυτούς  

8.Διάμετρος τροχών 
10-15cm 

9. Καθαρισμός - απολύμανση 
όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και 

κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται 

πολύ εύκολα. Mε αντοχή σε 

απολυμαντικά υγρά για συχνούς καθαρισμούς 

10. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ 

11.Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα 

τα μέρη της 

συσκευής 

Δυο έτη 

 

  



3. Θερμοντούλαπα υγρών (Ορρών) και ιματισμού (4 τεμ.) 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1 Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ISO 

9001:08 ή ΕΝ ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων 

2 0 κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 

Ο προσφερόμενος θερμοθάλαμος να είναι κατάλληλος για την θέρμανση ορών σε χώρους 

χειρουργείων 

1. Υλικό κατασκευής εξωτερικού 

περιβλήματος και θαλάμου 

Να είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα 

2.Αριθμός πορτών Επιθυμητή η ύπαρξη δύο (2) πορτών, μια 

εσωτερική υάλινη για πφατήρηση των 

δειγμάτων χωρίς διαταραχή της 

θερμοκρασίας του θαλάμου και μία εξωτερική 

από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή μόνωση η 

οποία κλείνει αεροστεγώς 

3. Να διαθέτει οπή εξαερισμού, 

ρυθμιζόμενου ανοίγματος,στο εμπρόσθιο 

μέρος του μηχανήματος ώστε να επιτρέπεται 

η απαγωγή τυχόν υγρασίας, η ταχύτερη 

ψύξη και εναλλαγή του εσωτερικού αέρα 

ΝΑΙ 

4. Να διαθέτει ηλεκτρονικό 

μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο των 

λειτουργιών της συσκευής καθώς και 

ενσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη 

ΝΑΙ 

5. Να φέρει ψηφιακή οθόνη απεικόνισης Ναι, για την απεικόνιση της πραγματικής και 

της προκαθορισμένης θερμοκρασίας, 

6. Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου 30°C - 60 °C περίπου 

7. Βήμα ρύθμισης θερμοκρασίας λειτουργίας Τουλάχιστον 0,5°C 

8. Ακρίβεια θερμοκρασίας λειτουργίας 0,3°C στους 37 °C περίπου 

9. Να διαθέτει προστασία και 

συναγερμούς για υπερθέρμανση 

Ναι, με οπτικό και ακουστικό συναγερμό 

10. Χωρητικότητα/εξωτερικές διαστάσεις 50 λίτρα / 550x500x700 h mm περίπου 

11. Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 

220V/ 50ΗΖ 

ΝΑΙ 

12. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ εάν ζητηθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης 

9.Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά 

πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ 

ISO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την 

διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

ΕΝ ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης 

την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων 

ΝΑΙ 



3 Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ΕΤΗ 

5 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα 

του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την 

τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται 

 

 

4. Διαθερμίες χειρουργείου μονοπολικές – διπολικές (10 τεμ.) 

1. Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220V / 50ΗΖ. 

2. Να είναι νοσοκομειακού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για εντατική 

λειτουργία κάτω από δυσμενείς συνθήκες (πολύωρη συνεχής χρήση, παρατεταμένη 

λειτουργία σε τομή - αιμόσταση χωρίς χρονικό περιορισμό, π.χ. ενδιάμεσες παύσεις για 

ψύξη, κλπ.). 

3. Να είναι κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές εφαρμογές. 

4. Να διαθέτει δύο εξόδους για μονοπολική χρήση και μία έξοδο γα διπολική χρήση. 

5. Να διαθέτει τις παρακάτω επιλογές και λειτουργίες: Τρία είδη τομής, Αιμόσταση εξ' 

επαφής, Δύο είδη αιμόστασης εξ' αποστάσεως. Ψεκασμός , Τρία είδη διπολικής 

αιμόστασης. 

6. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων (LCD) "δια της επαφής" (touch 

screens) για τον έλεγχο και ρύθμιση όλων των λειτουργιών της συσκευής. 

7. Να διαθέτει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της πλάκας γείωσης (adaptive rem), για 

προστασία του ασθενούς έναντι εγκαυμάτων (οπτικό- ηχητικό alarm και διακοπή 

εξόδου). Διαθέτει την δυνατότητα μέτρησης της αντίστασης του ιστού κατά 434.000 

φορές ανά δευτερόλεπτο. 

Να δοθούν πλήρη στοιχεία του συστήματος αυτού και να κατατεθεί πιστοποιητικό υπέρ 

της προστασίας του ασθενούς από εγκαύματα. 

8. Να είναι κατασκευασμένη από ειδικό περίβλημα μεγάλης αντοχής, στεγανή, ώστε να μην 

εισχωρούν υγρά όταν καθαρίζεται με αντισηπτικά διαλύματα. 

9. Να διαθέτει ειδική αντιπαρασιτική μονάδα για την προστασία των παρακείμενων 

μηχανημάτων (απινιδωτές, monitors, κλπ.). 

10. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και να παρέχει ψηφιακές ενδείξεις, ώστε να 

είναι εύκολος ο εντοπισμός της βλάβης. 

11. Διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των εργαλείων (RFID). 

12. Συνεργάζεται με στυλεό διαθερμίας τριών κομβίων και αυτόματης ρύθμισης της ισχύος 

από το αποστειρωμένο πεδίο. 

13. Διαθέτει σύστημα που επιτρέπει στο χρήστη την αυτόματη ενεργοποίηση και διακοπή της 

διπολικής λειτουργίας. Όταν η αυτόματη διπολική λειτουργία είναι ενεργοποιημένη να 

υπάρχει ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης ενεργοποίησης με προεπιλογές 0,5-1,0-1,5-2,0 

και 2,5 δευτερολεπατα 

14. Να διαθέτει εικονικό αμπερομετρο στο τεταρτημόριο διπολικής λειτουργίας που να δείχνει 

το ρεύμα που χορηγείται κατά την ενεργοποίηση της διπολικής λαβίδας. Το αμπερομετρο 

να καταγράφει το ρεύμα ανάμεσα από 1 και 1000 milliamp. Να διαθέτει ηχητικό σήμα. 

15. Να καλύπτεται από διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, οι οποίες και θα κατονομάζονται. 

Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 

16. Η προσφορά θα συνοδεύεται από: α) πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 

δύο ετών, β) βεβαίωση από τον οίκο κατασκευής για κάλυψη με ανταλλακτικά και service 

από μόνιμο ειδικευμένο συνεργείο (διαρκής παρακαταθήκη των κρίσιμων ανταλλακτικών 

στην Ελλάδα), τουλάχιστον για δέκα έτη, γ) με την προσφορά να κατατεθούν το σχετικό 



εγχειρίδιο λειτουργίας (user manual) λειτουργίας, καθώς και Service Manual (στα 

Ελληνικά). 

17. Να επιτρέπει ταυτόχρονη ενεργοποίηση δυο στειλεών διαθερμίας στη μονοπολική 

λειτουργία για αιμόσταση. 

18. Να διαθέτει συντελεστή απόδοσης ισχύος 98% (power efficiency rating 98%).  

19. Η γεννήτρια να συνοδεύεται από αδιάβροχψο ποδοδιακόπτη πολλαπλών χρήσεων 

μονοπολικής λειτουργίας με δύο πεντάλ με δυνατότητα επιλογής CUT και COAG. με 

ενσωματωμένο καλώδιο και αδιάβροχο ποδοδιακόπτη πολλαπλών χρήσεων διπολικής 

λειτουργίας με ένα πεντάλ, με ενσωματωμένο καλώδιο. 

20. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται αναλυτικά όλα τα αιτήματα των 

τεχνικών προδιαγραφών, με αντίστοιχες παραπομπές στο user manual ή το service 

manual. 

 

5. Δίσκαλο χειρουργείου Inox σε διαστάσεις Μ:60εκ. Π:30 εκ. Υ:40εκ. (5 τεμ.) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Υλικό κατασκευής 
Να είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 

2. Βάρος (Kgr) Να αναφερθεί 

3. Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 60 χ 30 χ 40cm  

4. Αντιολισθητική μεταλλική επιφάνεια 
ΝΑΙ 

5. Μέγιστο φορτίο (Kgr) 250Kg 

6. Καθαρισμός - απολύμανση 
όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και 

κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται 

πολύ εύκολα. Mε αντοχή σε 

απολυμαντικά υγρά για συχνούς καθαρισμούς 

10. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ 

11.Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα 

τα μέρη της 

συσκευής 

Δυο έτη 

 

6. Μονόσκαλο χειρουργείου Inox σε διαστάσεις Μ:90εκ. Π:45 εκ. Υ:80εκ. (7 τεμ.) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Υλικό κατασκευής 
Να είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 

2. Βάρος (Kgr) Να αναφερθεί 

3. Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 60 χ 30 χ 20cm  

4. Αντιολισθητική μεταλλική επιφάνεια 
ΝΑΙ 



5. Μέγιστο φορτίο (Kgr) 250Kg 

6. Καθαρισμός - απολύμανση 
όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και 

κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται 

πολύ εύκολα. Mε αντοχή σε 

απολυμαντικά υγρά για συχνούς καθαρισμούς 

10. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ 

11.Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα 

τα μέρη της 

συσκευής 

Δυο έτη 

 

7. Σκαμπώ τροχήλατο με πλάτη (20 τεμ.) 

Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλών αντοχών  (για μέγιστο βάρος  έως 135 κιλά) 

Να διαθέτει πλάτη με ρυθμίσεις για την επιθυμητή στάση σώματος. 

Να φέρει στρογγυλή έδρα διαμέτρου Φ35-37 mm. 

Ανύψωση έδρας καθίσματος 47-60 cm. 

Αμορτισέρ βαρέως τύπου κατάλληλο για πολύωρη χρήση. 

Η πεντάκτινη βάση να διαθέτει  δίδυμους τροχούς  

Τεχνόδερμα ποιότητας από βραδύκαυστο υλικό. 

 

8Α. Σκαμπώ τροχήλατο χειρουργείου με μεταλλική βάση, ψηλό με αμορτισέρ (6 τεμ.) 

Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλών αντοχών (για μέγιστο βάρος  έως 110 κιλά). 

Να φέρει ανατομική έδρα πολυουρεθάνης με διαμέτρου Φ35 mm με πλάτη.  

Ανύψωση έδρας καθίσματος 62-77 cm. 

Αμορτισέρ βαρέως τύπου κατάλληλο για πολύωρη χρήση. 

Η πεντάκτινη βάση πολυαμιδίου να διαθέτει  δίδυμους τροχούς  

 

8Β. Σκαμπώ τροχήλατο χειρουργείου με μεταλλική βάση, χαμηλό με αμορτισέρ (6 τεμ.) 

Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλών αντοχών (για μέγιστο βάρος  έως 110 κιλά).. 

Να φέρει στρογγυλή έδρα διαμέτρου Φ37 mm. 

Ανύψωση έδρας καθίσματος 47-60 cm. 

Αμορτισέρ βαρέως τύπου κατάλληλο για πολύωρη χρήση. 

Η πεντάκτινη βάση πολυαμιδίου να διαθέτει  δίδυμους τροχούς.  

 

  



9. Τροχήλατη Δίφυλλη Ντουλάπα Υλικού - Ραμμάτων 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Υλικό κατασκευής Να είναι μεταλλικής κατασκευής  

ανοξείδωτη ή από πρεσαριστό  

αλουμίνιο εποξειδικής βαφής 

2. Βάρος (Kgr) Να αναφερθεί 

3. Διαστάσεις (ΜχΒχΥ) Να αναφερθούν 

4.Οι πόρτες των ντουλαπών να είναι κυλιόμενες, κατασκευασμένες 

εξ' ολοκλήρου από θερμοδιαμορφωμένο πολυμερές υλικό, με 

εργονομικό άνοιγμα και κλείσιμο. Να είναι προσθαφαιρούμενες, 

ώστε να επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο εσωτερικό και εξωτερικό 

καθαρισμό της ντουλάπας 

ΝΑΙ 

5.Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των χρωμάτων στο σώμα και 

τις πόρτες των συνθέσεων ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο με 

τον περιβάλλοντα χώρο 

ΝΑΙ. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 

6.Το σύνολο της κατασκευής να προσδίδει μονωτικές ιδιότητες και 

να είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φαρμακευτικών - 

νοσοκομειακών υλικών 

ΝΑΙ 

7. Να φέρει: 

-ειδικές θήκες ραμμάτων συνολικής χωρητικότητας 

70 περίπου κουτιών  

-εσωτερικούς οδηγούς για τη στήριξη καλαθιών τυποποιημένων 

διαστάσεων και να συνοδεύονται με καλάθια διαφόρων διαστάσεων 

(βάθους 50mm, 100mm ή 200mm περίπου), ώστε να 

εκμεταλλεύεται πλήρως η ωφέλιμη χωρητικότητα των ντουλαπών. 

Τα προσφερόμενα καλάθια να φέρουν διαχωριστικά για τη σωστή 

ταξινόμηση των υλικών. 

ΝΑΙ 

8. Δυνατότητα συμβατότητας με τις υπόλοιπες ντουλάπες 

(σταθερές και τροχήλατες) εντός και εκτός των χειρουργικών 

αιθουσών. 

ΝΑΙ, θα εκτιμηθεί 

9. Να παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής συστήματος 

διαχείρισης αναλωσίμων (π.χ. σύστημα ετικετοποίησης κτλ) για την 

ορθή διακίνηση των φαρμάκων και υλικών 

ΝΑΙ 

10. Σύστημα πέδησης τέσσερις (4) διπλοί τροχοί,  

εκ των οποίων οι δύο (2) να φέρουν  

φρένο. 

11. Καθαρισμός - απολύμανση όλες οι επιφάνειες να είναι λείες  

δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία  

ώστε να καθαρίζεται και να  

απολυμαίνεται πολύ εύκολα με  

αντοχή σε απολυμαντικά υγρά  

για συχνούς καθαρισμούς 

12. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ 



 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1 Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ISO 

9001:08 ή ΕΝ ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων 

2 0 κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 

3 Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ΕΤΗ 

5 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα 

του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την 

τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται 
 
 

10.Α. Στατό Ορών Βαρέως Τύπου (3 τεμ.) : Ανοξείδωτο υλικό (ΙΝΟΧ) βαρέως 

τύπου με μεταλλική βάση στήριξης πέντε (5) ποδιών, ρόδες βαρέως τύπου 

ευκίνητες με φρένα. Να διαθέτει τέσσερα (4) ανοξείδωτα άγκιστρα ασφαλείας με 

μέγιστο βάρος ανάρτησης ανά άγκιστρο 3 Kg. Ρυθμιζόμενο ύψος έως 215 cm.  

10.Β. Στατό Ορών (22 τεμ.): Ανοξείδωτο υλικό (ΙΝΟΧ) με μεταλλική βάση 

στήριξης πέντε (5) ποδιών, ανθεκτικές ευκίνητες ρόδες με φρένα. Να διαθέτει 

τέσσερα (4) ανοξείδωτα άγκιστρα ασφαλείας με μέγιστο βάρος ανάρτησης ανά 

άγκιστρο 3 Kg. Ρυθμιζόμενο ύψος έως 215 cm.  

11. Τραπεζίδιο για μπλε κωδικό (1 τεμ.): Σκελετός από ανοξείδωτο υλικό 

(ΙΝΟΧ). Να φέρει δυο (2) ανοξείδωτες επιφάνειες. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει 

κάγκελο προστασίας στην δεξιά, αριστερή και πίσω πλευρά. Στην άνω επιφάνεια 

εργασίας να υπάρχει συρτάρι. Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς ευκίνητους με 

φρένα. Διαστάσεις: 70X50X80 cm. 

12. Βαλίτσα (2 τεμ.):  για οργάνωση υλικών για έκτακτα περιστατικά. 

Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, διπλό σύστημα ανοίγματος, πολλών θέσεων και 

θηκών διαφόρων μεγεθών ώστε να τοποθετούνται φάρμακα και αναλώσιμο υλικό. 

Να φέρει χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Διαστάσεις όχι μικρότερες 

από:45Χ20Χ30 cm.  

 

13. Trolley emergency (επειγόντων περιστατικών) (2 τεμ.) 

Διαστάσεων: 690 χ 520 χ 950 mm. 

Σκελετός με μεταλλικό πλαίσιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή RAL 7035.  

Συρτάρια πλήρως ανοιγόμενα 100% με τηλεσκοπικούς οδηγούς.  



Μηχανισμοί βαρέως τύπου για μέγιστη αντοχή σε χρήση & φορτία.  

Τροχοί βαρέως τύπου με φρένα.  

Προαιρετικά να διαθέτει: 

- στατό ορού 

- κάδο απορριμάτων 

- ανοξείδωτο δοχείο με στεφάνι 

- λαβή ώθησης 

- θέσεις για καθετήρες 

- προσκρουστήρες 

- τροχοί ABS διπλοί εισαγωγής με φρένα 

- προέκταση πλαϊνή για αύξηση της άνω επιφάνειας με ειδικούς μηχανισμούς 

- σύστημα ασφάλισης του πρώτου συρταριού με κλειδαριά 

- σύστημα ταυτόχρονης ασφάλισης όλων των συρταριών με κλειδαριά 

- διαχωριστικά συρταριού 
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