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Αξιότιμοι Κύριοι-ες, Σε συνέχεια της αναρτημένης διαβούλευσης σας παραθέτουμε τις σχετικές 
μας προτάσεις επί των ως άνω προδιαγραφών, σύμφωνα με το έγγραφό σας με Αρ. Πρωτ. 8813 
στις 1-11-2017. A/A :10 ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Λαβίδα 
αποκόλλησης με λεπτές κυρτές ατραυματικές σιαγόνες , μήκους 33cm , διαμέτρου 5mm , με 
περιστρεφόμενο στυλεό και δυνατότητα σύνδεσης μονοπολικής διαθερμίας. Η συγκεκριμένη 
απαίτηση μήκους χαρακτηρίζει φωτογραφικά λαβίδες συγκεκριμένου εργοστασίου , 
περιορίζοντας αδικαιολογητα τη δυνατότητα συμμετοχής καταξιωμένων προιόντων που διαθέτουν
σήμανση CE 93/42EEC. Παρακαλούμε όπως διευρύνεται τη παραπάνω προδιαγραφή , έτσι ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσοτέρων εταιρειών , με αποτέλεσμα το όφελος του 
Νοσοκομείου. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Λαβίδα αποκόλλησης με λεπτές κυρτές 
ατραυματικές σιαγόνες , μήκους περίπου 33cm , διαμέτρου 5mm , με περιστρεφόμενο στυλεό και 
δυνατότητα σύνδεσης μονοπολικής διαθερμίας. A/A :11 ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ευθεία λαβίδα σύλληψης με ατραυματικές σιαγόνες , περιστρεφόμενο στυλεό 
διαμέτρου 5mm , μήκους 33cm και μηχανισμό κλειδώματος σε δύο φάσεις. Η συγκεκριμένη 
απαίτηση μήκους χαρακτηρίζει φωτογραφικά λαβίδες συγκεκριμένου εργοστασίου, περιορίζοντας
αδικαιολογητα τη δυνατότητα συμμετοχής καταξιωμένων προιόντων που διαθέτουν σήμανση CE 
93/42EEC. Παρακαλούμε όπως διευρύνεται τη παραπάνω προδιαγραφή , έτσι ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα συμμετοχής περισσοτέρων εταιρειών , με αποτέλεσμα το όφελος του Νοσοκομείου. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ευθεία λαβίδα σύλληψης με ατραυματικές σιαγόνες , 
περιστρεφόμενο στυλεό διαμέτρου 5mm , μήκους περίπου 33cm και μηχανισμό κλειδώματος σε 
δύο φάσεις. A/A :13 ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Λαπαροσκοπικό κυρτό 
ψαλίδι , διαμέτρου 5mm , μήκους 33cm με περιστρεφόμενο μονωμέμο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό , 
με δυνατότητα σύνδεσης μονοπολικής διαθερμίας , με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το 
μήκος τους. Η συγκεκριμένη απαίτηση μήκους χαρακτηρίζει φωτογραφικά ψαλίδια 
συγκεκριμένου εργοστασίου, περιορίζοντας αδικαιολογητα τη δυνατότητα συμμετοχής 
καταξιωμένων προιόντων που διαθέτουν σήμανση CE 93/42EEC. Παρακαλούμε όπως 
διευρύνεται τη παραπάνω προδιαγραφή , έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής 
περισσοτέρων εταιρειών , με αποτέλεσμα το όφελος του Νοσοκομείου. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι , διαμέτρου 5mm , μήκους περίπου 33cm με 
περιστρεφόμενο μονωμέμο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό , με δυνατότητα σύνδεσης μονοπολικής 
διαθερμίας , με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος τους. A/A :15 ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Βελόνα πνευμοπεριτοναίου τύπου verres και μήκους 12cm με
διαφανή χειρολαβή , δείκτη επισήμανσης κίνησης προστατευτικού καλύμματος αιχμηρού άκρου 
με οπτική και ηχητική επιβεβαίωση εισαγωγής. (PALMER TEST) Ζητάμε να τροποιηθεί η 
προδιαγραφή ώστε να καταστεί δυνατό η κατάθεση προσφορών περισσότερων εταιρειών 



αφαιρώντας τον όρο ''PALMER TEST''. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Βελόνα 
πνευμοπεριτοναίου τύπου verres και μήκους 12cm με διαφανή χειρολαβή , δείκτη επισήμανσης 
κίνησης προστατευτικού καλύμματος αιχμηρού άκρου με οπτική και ηχητική επιβεβαίωση 
εισαγωγής. Μετά τιμής Για την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ Μ.Καλόγλου  
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Α/Α 1 Είδος : Τροκάρ 5mm x 100mm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας
διαμέτρου 5mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης 
και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο 
και αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα 
αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει κάνουλα με σπείρωμα & ενσωματωμένο αντιολισθητικό 
μηχανισμό και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Η 
προδιαγραφή να διαθέτει υλικό τύπου απορροφητικού σπόγγου φωτογραφίζει συγκεκριμένη 
εταιρία. Α/Α 2 Είδος : Κάνουλα συμβατή με τροκάρ διαμέτρου 5mm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS :
Προσφέρουμε κάνουλα κοιλίας διαμέτρου 5mm και μήκους κάνουλας 100 mm, συμβατή με το 
παραπάνω τροκάρ Διαθέτει ενσωματωμένο και αποσπώμενο μετατροπέα, βαλβίδες αερίων τριών 
θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει σπείρωμα & ενσωματωμένο 
αντιολισθητικό μηχανισμό και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η προδιαγραφή να διαθέτει υλικό τύπου απορροφητικού σπόγγου 
φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρία Α/Α 2 Είδος : Σετ τροκάρ 5mm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : 
Προσφέρουμε σετ τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5mm και μήκους κάνουλας 100 mm αποτελούμενο 
από ένα στειλεό 5mm και δύο κάνουλες, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και 
μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο & 
αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. 
Επίσης διαθέτει κάνουλα με σπείρωμα & ενσωματωμένο αντιολισθητικό μηχανισμό και ο 
στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η προδιαγραφή να 
διαθέτει υλικό τύπου απορροφητικού σπόγγου φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρία Α/Α 3 Είδος : 
Τροκάρ 5-12mm x 100mm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου
5-12mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και 
μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και 
αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. 
Επίσης διαθέτει κάνουλα με σπείρωμα & ενσωματωμένο αντιολισθητικό μηχανισμό και ο 
στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Η προδιαγραφή να 
διαθέτει υλικό τύπου απορροφητικού σπόγγου φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρία Α/Α 3 Είδος : 
Κάνουλα συμβατή με τροκάρ διαμέτρου 12mm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : Προσφέρουμε 
κάνουλα κοιλίας διαμέτρου 5-12mm και μήκους κάνουλας 100 mm, συμβατή με το παραπάνω 
τροκάρ Διαθέτει ενσωματωμένο και αποσπώμενο μετατροπέα, βαλβίδες αερίων τριών θέσεων και 
διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει σπείρωμα & ενσωματωμένο αντιολισθητικό 
μηχανισμό και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η 
προδιαγραφή να διαθέτει υλικό τύπου απορροφητικού σπόγγου φωτογραφίζει συγκεκριμένη 
εταιρία Α/Α 3 Είδος : Σετ τροκάρ 5-12mm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : Προσφέρουμε σετ 
τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5-15mm και μήκους κάνουλας 100 mm αποτελούμενο από ένα στειλεό 
12mm και δύο κάνουλες, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό 
επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο & αποσπώμενο 
μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. Επίσης 
διαθέτει κάνουλα με σπείρωμα & ενσωματωμένο αντιολισθητικό μηχανισμό και ο στειλεός 
κλειδώνει στην κάνουλα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η προδιαγραφή να διαθέτει υλικό
τύπου απορροφητικού σπόγγου φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρία Α/Α 5 Είδος : Aυτόματο 
ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης 16cm 26cm & 60mm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
RONTIS : Προσφέρουμε αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης 



ιστών με μήκος στειλεού 160mm, 260mm για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις & μήκος 60mm για 
ανοιχτές επεμβάσεις. Διαθέτει μια εργονομική σκανδάλη πυροδότησης καθώς και μοχλό 
απελευθέρωσης του ιστού και ανοίγματος των σιαγώνων , στο πίσω τμήμα του εργαλείου. Στο 
πάνω μέρος του εργαλείου φέρει μοχλό για την άρθρωση της ανταλλακτικής κασέτας , καθώς και 
κομβίο "ασφάλεια" για την αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς 
κλειδώματος της ανταλλακτικής κασέτας καθώς και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης , 
της ήδη χρησιμοποιημένης. Φέρει σήμανση για την ευθυγράμμιση της ανταλλακτικής κασέτας και
κομβίο για την απομάκρυνση της από το στέλεχος. Η λαβή του εργαλείου διαθέτει ένδειξη για το 
στάδιο πυροδότησης, μήκος συρραφής και διατομής του ιστού. Φέρει δακτύλιο περιστροφής της 
ανταλλακτικής κασέτας έως και 360 μοίρες. Το εργαλείο έχει την δυνατότητα πυροδότησης έως 
και 25 φορές. Μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές σε μήκη συρραφής 30mm, 
45mm και 60mm και έχει μηχανισμό άρθρωσης μέχρι και 45 μοίρες. Α/Α 6 Είδος : Ανταλλακτική 
ευθεία και αρθρούμενη κασέτα ενδοσκοπικού κοπτοράπτη 60mm για λεπτούς –αγγειακούς ιστούς 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες 
μήκους 60mm για ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με αγκτήρες τιτανίου 
ύψους ανοιχτού κλιπ 2,5mm (κλειστό 1.0mm) για λεπτούς -αγγειακούς ιστούς. Εφαρμόζουν 
τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη ,νέα 
κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι 
αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν 
δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη
τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, 
έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. Α/Α 6 Είδος : Ανταλλακτική ευθεία και αρθρούμενη 
κασέτα ενδοσκοπικού κοπτοράπτη 60mm για λεπτούς –κανονικούς ιστούς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
RONTIS Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45mm για 
ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με αγκτήρες τιτανίου ύψους ανοιχτού 
κλιπ 3,5mm (κλειστό 1.5mm) για λεπτούς -κανονικούς ιστούς. Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή 
συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε 
πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο 
πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 
360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν 
μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, έως 45μοίρες και προς 
τις δύο πλευρές. Α/Α 9 Είδος : Σάκος περισυλλογής 250ml ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : 
Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με στειλεό διαμέτρου 
10 mm,χωρητικότητας 250ml ο οποίος διαθέτει έλασμα στο στόμιο του για να ανοίγει εύκολα 
στην περιτ/κή κοιλότητα, με μηχανισμό δεσίματος του σάκου σαν καπνοσακούλα με ράμμα που 
κόβοντας το στειλεό τοποθέτησης χωρίζει ο σάκος από το στειλεό εισαγωγής του. (διαθέτει 
πλήρως μεταλλικά στεφάνια, ράμμα περίπαρσης και ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου. 
Α/Α 9 Είδος Σάκος περισυλλογής 580ml ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS Προσφέρουμε ενδοσκοπικό 
σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με στειλεό διαμέτρου 10 mm,χωρητικότητας 
580ml ο οποίος διαθέτει έλασμα στο στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην περιτ/κή κοιλότητα, 
με μηχανισμό δεσίματος του σάκου σαν καπνοσακούλα με ράμμα που κόβοντας το στειλεό 
τοποθέτησης χωρίζει ο σάκος από το στειλεό εισαγωγής του. (διαθέτει πλήρως μεταλλικά 
στεφάνια, ράμμα περίπαρσης και ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου. Α/Α 10 Είδος : 
Λαβίδα αποκόλλησης Τύπου Maryland 33 cm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : Προσφέρουμε 
λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα (τύπου Maryland ) με
περιστρεφόμενο μονωμένο μαύρο στειλεό και σαφές χρωματικό της ροδέλας περιστροφής κατά 
360 και υποδοχή διαθερμίας Α/Α 11 Είδος : Λαβίδα σύλληψης 33 cm, ατραυματική, με Ratchet 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : Προσφέρουμε λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης με ατραυματικές 
σιαγόνες, θυριδωτές, διαμέτρου 5mm με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό για την 
αποφυγή αντανακλάσεων κατά την διάρκεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, με εργονομικό 
μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων. Διαθέτουν υποδοχή για σύνδεση 
διαθερμίας Α/Α 13 Είδος : Ενδοσκοπικό ψαλίδι τύπου Metzenbaum 33 cm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



RONTIS Προσφέρουμε λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια τύπου Metzenbaum με περιστρεφόμενο 
μονωμένο μαύρο στειλεό κατά 360 και υποδοχή διαθερμίας. Α/Α 15 Είδος : Βελόνα 
Πνευμοπεριτοναίου 120 mm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS : Προσφέρουμε βελόνες Verres 
πνευμοπεριτοναίου 12cm, οι οποίες διαθέτουν οπτικό και ηχητικό δείκτη επιβεβαίωσης εισόδου 
στην περιτ/κή κοιλότητα καθώς και ξεχωριστό συνδετικό αερίων  
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Άρθρο Παρατηρήσεις σε δημόσια διαβούλευση 
τεχνικών προδιαγραφών λαπαροσκοπικών εργαλείων
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Αξιότιμοι Κύριοι-ες, Παρακαλούμε δεχτείτε τις προτάσεις και παρατηρήσεις της ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοί 
Σελίδη ΑΕ επί των ως άνω προδιαγραφών, σύμφωνα με το έγγραφό σας με Αρ. Πρωτ. 8813 στις 
1-11-2017. 1. Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, διαμέτρου 5,5mm και μήκους 100 mm με κοπτική 
λάμα τύπου V(νυστεριού) αμφίπλευρης κοπής, με ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που καλύπτει 
πλήρως το κόπτουν άκρο, με ενσωματωμένο μετατροπέα που μπορεί να αφαιρεθεί και που 
επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή εργαλείων διαμέτρων 3 -5mm χωρίς την απώλεια 
πνευμοπεριτοναίου, με εξωτερική βαλβίδα τύπου evoseal και εσωτερική βαλβίδα τύπου evosleeve
για την αποφυγή του sprayback, με διαφανή κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και κωνικό 
άκρο για εύκολη είσοδο στο κοιλιακό τοίχωμα. (τεμάχια 5) 2. Κάνουλα συμβατή με το παραπάνω 
τροκάρ 5,5 mm (τεμάχια 10) 3. Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, διαμέτρου 12mm και μήκους 100 
mm με κοπτική λάμα τύπου V(νυστεριού) αμφίπλευρης κοπής, με ατραυματική ασπίδα ασφαλείας
που καλύπτει πλήρως το κόπτουν άκρο, με ενσωματωμένο μετατροπέα που μπορεί να αφαιρεθεί 
και που επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή εργαλείων διαμέτρων 3 -11mm χωρίς την απώλεια 
πνευμοπεριτοναίου, με εξωτερική βαλβίδα τύπου evoseal και εσωτερική βαλβίδα τύπου evosleeve
για την αποφυγή του sprayback, με διαφανή κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και κωνικό 
άκρο για εύκολη είσοδο στο κοιλιακό τοίχωμα. (τεμάχια 5) 4. Κάνουλα συμβατή με το παραπάνω 
τροκάρ 12 mm (τεμάχια 10) 5. Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο ευθείας 
συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μιας χρήσης, ελαφριάς και εργονομικής λαβής, με δυνατότητα 
σύλληψης και συγκράτησης του ιστού για Ενδοσκοπικές και Ανοιχτές επεμβάσεις. Να φέρει 
στειλεό διαμέτρου 10mm, μήκους 160mm και με δυνατότητα περιστροφής 360ο. Να μπορεί να 
δεχθεί κεφαλές μήκους 45 και 60mm, με διαφορετικό ύψος κλεισίματος κλιπ ανά γραμμή 
συρραφής οπότε καλύπτει όλους τους τύπους ιστών ( αγγειακό, κανονικό, παχύ ιστό), με νέα 
κοπτική λάμα σε κάθε φόρτιση, με έξι σειρές κλιπ για μέγιστη ασφάλεια, με δυνατότητα 
πυροδότησης μέχρι 25 φορές και άρθρωσης 45ο. (τεμάχια 2) 6. Ανταλλακτική Κεφαλή (κασέτα) 
για Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης
μιας χρήσης για Ενδοσκοπικές και Ανοιχτές επεμβάσεις. Έχει μήκος συρραφής 61mm, μήκος 
εκτομής 58,5mm, πλάτος του κλιπ 3mm, ύψος κλεισίματος διαφορετικό ανά γραμμή συρραφής 
3.0/3.5/4.0mm, αριθμό κλιπ 90, νέα κοπτική λάμα σε κάθε φόρτιση, με έξι σειρές κλιπ για μέγιστη
ασφάλεια και με δυνατότητα άρθρωσης 45ο σε πάνω από 10 θέσεις, χρώματος Purple. (τεμάχια 5)
7. Ανταλλακτική Κεφαλή (κασέτα) για Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο ευθείας
συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μιας χρήσης για Ενδοσκοπικές και Ανοιχτές επεμβάσεις. Έχει 
μήκος συρραφής 45mm, μήκος εκτομής 42,5mm, πλάτος του κλιπ 3mm, ύψος κλεισίματος κλιπ 
2mm, αριθμό κλιπ 66, νέα κοπτική λάμα σε κάθε φόρτιση, με έξι σειρές κλιπ για μέγιστη 
ασφάλεια και με δυνατότητα άρθρωσης 45ο σε πάνω από 10 θέσεις, χρώματος Gray. (τεμάχια 6) 9
Ενδοσκοπικός διαφανής σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων με μεταλλικό έλασμα για να 
ανοίγει αυτόματα, με ράμμα περίπαρσης και με λαβή για εύκολο και γρήγορο άνοιγμα και 
κλείσιμο του σάκου. Να αποτελείται από ανθεκτικό και ελαστικό πλαστικό πολυουρεθάνης (latex 
free), χωρίς πόρους για να αποφεύγεται η διασπορά καρκινικών κυττάρων. Να έχει στειλεό 
διαμέτρου 10mm, μήκους 300mm και χωρητικότητα 400ml και 500ml για την κάλυψη όλων των 
αναγκών (τεμάχια 10) 10 Λαπαροσκοπική λαβίδα διαχωρισμού ιστών μιας χρήσης με κυρτά άκρα 
τύπου Maryland διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 
cm, με ευρύ άνοιγμα σιαγόνων γωνίας 60ο, με μονοπολική διαθερμία που λειτουργεί με ακίδα υπό
γωνία για άριστη ορατότητα του χειρουργικού πεδίου, με πλήρως μονωμένο στειλεό για την 
αποφυγή ανεπιθύμητων εγκαυμάτων (τεμάχια 5) 11 Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης τύπου 



τύπου Short Johanne (Standard Straight Grasper) διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με άκρα με 
τουλάχιστον δώδεκα δοντάκια για ατραυματική σύλληψη, με ισχυρό μηχανισμό κλειδώματος 
ratchet που λειτουργεί με κομβίο με εργονομικό σχεδιασμό για ευκολία χρήσης, με 
περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm, με ευρύ άνοιγμα σιαγόνων γωνίας 60ο, με 
μονοπολική διαθερμία που λειτουργεί με ακίδα υπό γωνία για άριστη ορατότητα του χειρουργικού
πεδίου, με πλήρως μονωμένο στειλεό για την αποφυγή ανεπιθύμητων εγκαυμάτων. (τεμάχια 5) 12
Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι μιας χρήσης τύπου Metzenbaum με σιαγόνες άριστης κοπτικής 
ικανότητας, διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm, 
με ευρύ άνοιγμα σιαγόνων γωνίας 60ο, με μονοπολική διαθερμία που λειτουργεί με ακίδα υπό 
γωνία για άριστη ορατότητα του χειρουργικού πεδίου, με πλήρως μονωμένο στειλεό για την 
αποφυγή ανεπιθύμητων εγκαυμάτων. (τεμάχια 5) 13 ΒΕΛΟΝΑ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ 
(VERRES) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ διαμέτρου 2,1 mm και μήκους 120 mm ή 150 mm για την πρώτη 
εισαγωγή CO2 εντός της κοιλίας του ασθενούς (τεμάχια 10) Με εκτίμηση, Δημήτρης Μπελής 
Υπεύθυνος πελατών


