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ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.∆.∆.» 

 

 

 

Έχοντας υπόψη την άρθρο 47 του ν.4412/16, ανακοινώνει τη διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών 

προδιαγραφών για την προµήθεια «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». 

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε 15 δεκαπέντε ηµέρες από την ηµέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα 

του Νοσοκοµείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm), ήτοι από την Πέµπτη 06.12.2018 έως και 

την Παρασκευή 21.12.2018.  

2. Οι ενδιαφερόµενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκοµείου, µπορούν να αποστείλουν εµπρόθεσµα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

promithion@sismanoglio.gr 

3. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, 

εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των προσφεροµένων ειδών. 

4. Μετά την οριστικοποίηση τους, οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, προκειµένου να προκηρυχθεί ο αντίστοιχος διαγωνισµός. 

 
 
 
 
 

 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  

• Γραφείο Προµηθειών  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 Α/Α 
Κωδικός 

CPV 
Περιγραφή 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 33168000-5 

Σετ αντικατάστασης γαστροστοµίας τύπου µπαλονιού τριών δρόµων. Κάθε σετ να 
περιέχει: καθετήρα διάφανης σιλικόνης µε ενισχυµένο µπαλόνι εγγυηµένης παραµονής 
άνω των τριών µηνών, γάζες 10cm X 10 cm, σύριγγα 3ml για την πλήρωση του 
µπαλονιού και σύριγγα 60ml. Να διατίθενται σε διαµέτρους 20-24fr και ευθύ ή 
κεκκαµένο καθετήρα, κανονικού ή χαµηλού προφίλ 

Τεµάχιο 5 

2 33168000-5 

Σετ διαδερµικής ενδοσκοπικής γαστροστοµίας τύπου έλξεως. Να αποτελείται από: 
1. Σωλήνα σίτισης από διαφανή σιλικόνη διαµέτρου 20 ή 24fr (εσωτερική διάµετρος 
5.5mm) που να δύναται να αφαιρεθεί και εξωτερικά µε απλή έλξη και όχι µόνο 
ενδοσκοπικά. Ο σωλήνας σίτισης να φέρει ενδείξεις βάθους ανά 2cm και ένδειξη του 
σηµείου κοπής-προσαρµογής του αντάπτορα σίτισης, ακτινοσκιερό άκρο σε σχήµα 
τουλίπας για καλύτερη συγκράτησή του στο τοίχωµα του στοµάχου και 
ενσωµατωµένο clip ώστε να αποφεύγεται η παλίνδροµη ροή κατά την σίτιση. Να 
φέρει αποσπώµενη κεφαλή σίτισης δύο δρόµων για σίτιση και χορήγηση φαρµάκων, 
ενσωµατωµένη περιέλιξη ανθεκτικού σύρµατος στο λεπτό-κωνικό άκρο. Για το 
δερµατικό σηµείο εισόδου πρέπει να έχει ανατοµικό πέλµα σιλικόνης για την 
καθήλωσή του στο δέρµα µε ειδικό καλώδιο σύσφιξης 
2. Σύρµα εισαγωγής ιδιαίτερης αντοχής, µήκους 150cm, κεκαµµένο, µε επικάλυψη 
Teflon  
3. Βρόγχο σύλληψης µε θηκάρι Teflon και εύχρηστη λαβή χειρισµού ενός χεριού 3 
δακτύλων 
4. Κάλυµµα έκθεσης χειρουργικού πεδίου  
5. Καθετήρα (trocar) µε βελόνα εισαγωγής, 
6. Νυστέρι, Γάζες, Ψαλίδι,  Σύριγγα. 
7. Προσαρµοστές του σωλήνα σίτισης µονού και διπλού αυλού (universal adapter, 
bolus adapter), 
8. Εξαρτήµατα ασφάλισης-στερέωσης του σωλήνα σίτισης (που δεν απαιτούν ραφές 
στο δέρµα) ώστε να αποφευχθεί µελλοντική µετακίνησή του. 

Τεµάχιο 5 

3 33168000-5 

Βρόχος πολυποδεκτοµής περιστρεφόµενος 1:1 κατά 360 µοίρες, µε πολύκλωνο σύρµα 
σχήµατος οβάλ, πάχους 0,41mm. Να είναι κατάλληλος για θερµή εκτοµή και να φέρει 
συνδετικό για χρήση µε διαθερµία. Να έχει ενσωµατωµένη λαβή one-ring µε 
διαγράµµιση και καθετήρα από διάφανο teflon. Ο βρόχος πολυποδεκτοµής να 
διατίθεται σε διαστάσεις 10mm, 15mm , 25mm & 35mm 

Τεµάχιο 100 

4 33168000-5 
Ελαστικός βρόχος περίσφιξης µίσχου έµµισχων πολυπόδων για πρόληψη αιµορραγίας 
µετά από πολυπεκτοµή. Να είναι προφορτωµένος σε καθετήρα και να είναι µιας 
χρήσης.  

Τεµάχιο 10 

5 33168000-5 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ARGON PROBE ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ARGON ERBE APC 300 
ΜΗΚΟΣ 2,30CM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 2,8ΜΜ. ΝΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΓΙΑ 
ΕΥΘΕΙΑ, ΠΛΑΓΙΑ Ή ΚΥΚΛΟΤΕΡΗ ΡΙΠΗ.  

Τεµάχιο 10 

6 33168000-5 
Ελαστική βαλβίδα για το κανάλι εργασίας στα ενδοσκόπια Fuji και Olympus. Να φέρει 
ενσωµατωµένο σωλήνα έπλυσης µε άκρο σύνδεσης Luer Lock.  Τεµάχιο 20 

7 33168000-5 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  OLYMPUS ΚΑΙ FUJI---- 

Τεµάχιο 4 

8 33168000-5 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Α.ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 8Χ4MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 1,80CM B..ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ10X5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 2,40CM - NA ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 134 
ΒΑΘΜΟΥΣ  C--- 

Τεµάχιο 15 

9 33168000-5 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  OLYMPUSΚΑΙ  FUJINON ---- 

Τεµάχιο 4 

10 33168000-5 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ RP ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ ARGON ERBE  ---- 

Τεµάχιο 1 

11 33168000-5 
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΧ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙ∆ΕΣΗ ---- 

Τεµάχιο 100 

12 33168000-5 
∆ΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ FUJINON---- 

Τεµάχιο 3 

13 33168000-5 
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ µ.Χ.Α.ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 8Χ4MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΣ 1,80CM B..ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ10X5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 
2,40CM ---- 

Τεµάχιο 2 



 

 

14 33168000-5 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Ω ΓΙΑ ΑRGON ERBE  ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 8,5 µ2  
ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ 1CC 200ERBE ---- Τεµάχιο 100 

15 33168000-5 

Ενδοσκοπικός καθετήρας-µπαλόνι εγκεκριµένος για διαστολή οισοφάγου, πυλωρού, 
εντέρου και φύµατος Vater. Να διατίθεται και για σύστηµα κοντού σύρµατος. Να 
διατίθεται µε ενσωµατωµένο οδηγό σύρµα ή προφορτωµένο. Να είναι διαθέσιµο σε 
τρεις διαδοχικές διαµέτρους µπαλονιού: 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13.5-
15mm, 15-16.5-18mm, 18-19-20mm, µε µήκος µπαλονιού 3cm,5,5cm και 8cm 

Τεµάχιο 20 

16 33168000-5 

Βρόχοι πολυπεκτοµής  µιας χρήσης στρογγυλού σχήµατος µε σκληρό σύρµα. Να 
διατίθεται µε µήκος καθετήρα 240 cm και διάµετρο θηκαριού 2,4mm. Εγκεκριµένοι 
και για «ψυχρή» πολυπεκτοµή. Να διατίθενται σε µεγέθη:  σε 10mm, 15mm, 20mm, 
25mm. 

Τεµάχιο 50 

17 33168000-5 
Παντελονάκι κολονοσκόπησης µιας χρήσης από υποαλλεργικό, ανθεκτικό υλικό. Να 
διαθέτει άνοιγµα για το κολονοσκόπιο µε κλείσιµο τύπου Velcro. Να διατίθεται σε 
µέγεθος Extra Large 

Τεµάχιο 200 

18 33168000-5 

Αποσπώµενα µεταλλικά clips τιτανίου που να είναι συµβατά µε υπάρχοντα καθετήρα 
τοποθέτησης αιµοστατικών clips πολλαπλών χρήσεων. Να χρησιµοποιούνται και για 
γαστροσκόπηση και για κολονοσκόπηση. Να διατίθενται σε κουτί των 40 τεµαχίων. 
Να είναι συµβατά και για ανώτερο και για κατώτερο πεπτικό σύστηµα.  

Τεµάχιο 80 

19 33168000-5 
ΛΑ∆Ι ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ ----ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ 

Τεµάχιο 5 

20 33168000-5 
ΣΕΤ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ FUJI ΣΕΙΡΑ 200 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SOLUSCOPE ---- 

Τεµάχιο 1 

21 33168000-5 
ΣΥΝ∆.ΣΩΛ.ΚΑΝ.ΑΕΡΑ ---- 

Τεµάχιο 1 

22 33168000-5 
ΣΥΝ∆.ΣΩΛ.ΚΑΝ.ΒΙΟΨΙΑΣ 

Τεµάχιο 1 

23 33168000-5 
ΣΥΝ∆.ΣΩΛ.ΚΑΝ.ΝΕΡΟΥ ΑΕΡΑ ---- 

Τεµάχιο 1 

24 33168000-5 
Υδατοδιαλυτό λιπαντικό τζελ για τη λίπανση των ενδοσκοπίων. Να διατίθεται σε 
σωληνάριο των 140-150gr Τεµάχιο 50 

25 33168000-5 
ΣΥΝ∆.ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ---- 

Τεµάχιο 1 

26 33168000-5 
BLOCKER ΝΕΡΟΥ ΑΕΡΑ OLYMPUS ---- 

Τεµάχιο 1 

27 33168000-5 

Οδηγό σύρµα Savary Gilliard από ανοξείδωτο ατσάλι πολλαπλών χρήσεων. Να είναι 
αυξηµένης σκληρότητας µε διάµετρο 0.038'' και µήκος 200cm, 250cm & 360cm. Να 
διαθέτει ευθύ ατραυµατικό άκρο τύπου ελαίας µήκους 7cm, διαµέτρου 1.8mm και 
διαγράµµιση ανά 20cm.  

Τεµάχιο 2 

28 33168000-5 

Καθετήρας-ελικοειδές καλάθι 8 συρµάτων για ενδοσκοπική σύλληψη-αφαίρεση 
πολυπόδων και ξένων σωµάτων, µε θηκάρι από ηµιδιαφανές Teflon διαµέτρου 5 ή 7fr, 
µήκους 240cm και ενσωµατωµένη περιστρεφόµενη πλαστική λαβή χειρισµού µε θύρα 
έγχυσης σκιαγραφικού, για καλύτερη ακτινοσκοπική απεικόνιση. Το καλάθι να είναι 
ελικοειδές, µε ακτινοσκιερό-ατραυµατικό άκρο τύπου «σφαίρα», κατασκευασµένο από 
8 µονόκλωνα σύρµατα τύπου Μemory-Μonofilament για καλύτερη µνήµη-επαναφορά 
στο αρχικό του σχήµα. Να διατίθεται σε διαστάσεις 2x4cm και 3x6cm. Να είναι 
συµβατό για χρήση µε κανάλι εργασίας 2.8mm 

Τεµάχιο 10 

29 33168000-5 

Σετ ρινονηστιδικού καθετήρα σίτισης αποτελούµενο από καθετήρα σίτισης διαµέτρου 
8-10fr, µήκους 240cm µε πολλαπλές παροχετευτικές οπές. Επίσης να υπάρχει προ-
τοποθετηµένο οδηγό σύρµα µε επικάλυψη Teflon διαµέτρου 0.035'' και µήκος 260cm. 
Το σετ να διαθέτει και το ρινικό σωλήνα µεταφοράς µήκους 50cm.  

Τεµάχιο 10 

30 33168000-5 
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α (ΤΑΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ (FUJINON) ---- 

Τεµάχιο 30 

31 33168000-5 
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α (ΤΑΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ OLYMPUS ---- 

Τεµάχιο 10 

32 33168000-5 

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΧ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΠΟ∆ΩΝ //// ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ ∆ΙΧΤΥ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟ ΟΒΑΛ ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΠΟ∆ΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ∆ΙΧΤΥ ΑΡΑΙΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΒΡΟΧΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ /ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΟΛΥΠΟ∆ΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟ 
∆ΙΧΤΥ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΠΟ∆ΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ∆ΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
(ΕΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ). ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,5 mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 
230cm ΚΑΙ ∆ΙΧΤΥ3Χ6cm------ 

Τεµάχιο 20 



 

 

33 33168000-5 
ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ∆ΙΜΕΘΙΚΩΝΗΣ------ 

Τεµάχιο 20 

34 33168000-5 
Λαβίδα βιοψίας γαστροσκοπίου µιας χρήσης µε ακίδα ή χωρίς και οδοντωτή σιαγόνα 
µε διπλό παράθυρο για λήψη µεγάλου ιστοτεµαχιδίου. Με εξωτερική διάµετρο των 
σιαγώνων 2,2mm , 2,4mm, 2,8mm. Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 

Τεµάχιο 100 

35 33168000-5 
Λαβίδα βιοψίας κολονοσκοπίου µιας χρήσης µε ακίδα ή χωρίς και οδοντωτή σιαγόνα 
µε διπλό παράθυρο για λήψη µεγάλου ιστοτεµαχιδίου. Με εξωτερική διάµετρο των 
σιαγώνων 2,2mm , 2,4mm, 2,8mm. Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 

Τεµάχιο 100 

36 33168000-5 

Αιµοστατικά clip µιας χρήσης προφορτωµένα σε καθετήρα τοποθέτησης. Να είναι 
περιστρεφόµενο κατά 360 µοίρες. Να έχει τη δυνατότητα ανοίγµατος και κλεισίµατος 
των σιαγόνων τουλάχιστον 5 φορές πριν την τοποθέτηση.  Να είναι συµβατό µε 
µαγνητικό τοµογράφο έως 3 Tesla. Να προσφέρεται µε άνοιγµα τουλάχιστον 135 
µοίρες και µήκος βραχιόνων 13-16mm.  

Τεµάχιο 50 

37 33168000-5 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ  ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 230CM ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΌ TEFLON 2,3-2,5MM. Η ΒΕΛΟΝΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 22G KAI 25G 
ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 4mm-6mm. NA EINAI MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ, ΕΝΏ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ. 

Τεµάχιο 150 

38 33168000-5 

ΣΕΤ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙ∆ΕΣΗΣ ΚΥΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ KAI ΑΙΜΟΡΡΟΙ∆ΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ 
ΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 6-10 ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΌ LATEX.  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΩΝ ∆ΑΚΤΥΛΙΩΝ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΌ 
ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ. ΝΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ∆=8.5mm - 
9.8mm.  

Τεµάχιο 5 

39 33168000-5 Βρόχος ψυχρής εκτοµής σχήµατος ρόµβου µεγέθους έως 9mm. Το σύρµα κοπής να 
είναι λεπτό και πολύκλωνο και να µη διαθέτει υποδοχή για διαθερµία.  

Τεµάχιο 50 

40 33168000-5 

Ειδικό σύστηµα σύγκλεισης που χρησιµοποιείται µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο για την 
συµπίεση ιστού, την αιµόσταση και την αντιµετώπιση βλαβών στον γαστρεντερικό 
σωλήνα µε χρήση µεταλλικού clip από νιτιλόλη που προσφέρει σχηµατική µνήµη και 
το οποίο  τοποθετείται προφορτωµένο στο άκρο του ενδοσκοπίου (over-the-scope-
clip). Το clip απελευθερώνεται µε ειδική στρόφιγγα που τοποθετείται στη λαβή του 
ενδοσκοπίου στην υποδοχή του καναλιού εργασίας µε ανάλογο τρόπο µε αυτό που 
τοποθετούνται οι δακτύλιοι στην απολίνωση των κιρσών οισοφάγου.  

Τεµάχιο 4 

41 33168000-5 

Ειδικός καθετήρας που χρησιµοποιείται µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο για το πιάσιµο και 
τον χειρισµό ιστού στον πεπτικό σωλήνα σε συνδυασµό µε το clip προσαρµοζόµενο 
στο άκρο του ενδοσκοπίου. Να αποτελείται από ειδική λαβή ασφαλείας µε κουµπί το 
οποίο όταν ενεργοποιείται µπλοκάρει το όργανο, εύκαµπτο άξονα µήκους 165cm, 
σωλήνα µε σπειροειδείς αύλακες και άγκυρα που αποτελείται από 3 κυρτά τµήµατα.  

Τεµάχιο 1 

42 33168000-5 

Ειδικός καθετήρας που χρησιµοποιείται µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο για το πιάσιµο και 
τον χειρισµό ιστού στον πεπτικό σωλήνα σε συνδυασµό µε το clip προσαρµοζόµενο 
στο άκρο του ενδοσκοπίου. Να αποτελείται από ειδική λαβή, δύο ξεχωριστές 
µετακινούµενες λαβές , εύκαµπτο άξονα µήκους 220cm, κεντρική ράβδο και δύο 
πλευρικές µεταλλικές σιαγόνες που µπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά 

Τεµάχιο 1 

43 33168000-5 Eνδοσκοπική µελάνη µαρκαρίσµατος πολυπόδων αποστειρωµένη σε σύριγγα µίας 
χρήσης των 5 ml 

Τεµάχιο 20 

44 33168000-5 
Λαβίδα θερµής σύλληψης και καυτηριασµού αιµορραγούντων  σηµείων και αγγείων 
Να διαθέτει σιαγόνες αλιγάτορα, µε άνοιγµα 5mm, να διαθέτει ειδικό µηχανισµό 
περιστροφής και να δύναται να συνδεθεί µε ηλεκτροχειρουργική διαθερµία 

Τεµάχιο 2 

45 33168000-5 

Καθετήρας ηλεκτροαιµόστασης µε σπειροειδές µεταλλικό διπολικό άκρο. Να υπάρχει 
δυνατότητα ταυτόχρονης έκπλυσης µέσω του καθετήρα. Κατάλληλος για ενδοσκοπική 
αιµόσταση αιµορραγούντων αγγείων τόσο στο ανώτερο όσο και στο κατώτερο 
πεπτικό. Να διατίθεται σε διαµέτρους 7Fr & 10Fr 

Τεµάχιο 4 

46 33168000-5 
∆ιαφανή ελαστικά καλύµµατα άκρου ενδοσκοπίου διαφόρων τύπων και µεγεθών 
κατάλληλα για υποβοήθηση βλεννογονεκτοµής (EMR) και ενδοσκοπικής 
υποβλεννογόνιας εκτοµής (ESD) 

Τεµάχιο 4 

47 33168000-5 Καθετήρας πολλαπλών χρήσεων σύλληψης και αφαίρεσης ξένων σωµάτων τύπου 
Aligator-Rat tooth µε δαγκάνες µεγάλου µεγέθους >10mm.  

Τεµάχιο 2 



 

 

48 33168000-5 

Συσκευή ενδοσκοπικής αιµόστασης µιας χρήσης, για άµεσο έλεγχο σε οξείες-διάχυτες 
αιµορραγίες της ανώτερης γαστρεντερικής οδού. Nα διαθέτει δοχείο ψεκασµού 
κοκκιώδους υποαλλεργικής αιµοστατικής πούδρας από µεταβολικά αδρανές και µη 
τοξικό υλικό που δεν απορροφάται από το σώµα, ενσωµατωµένη εργονοµική λαβή 
χειρισµού µε φυσίγγιο διοξειδίου του άνθρακα CO2 για τον ψεκασµό της πούδρας 
στην πηγή της αιµορραγίας. Να διατίθεται προσυναρµολογηµένη και έτοιµη προς  
χρήση. Να διατίθεται σε δύο ενδοσκοπικούς καθετήρες ψεκασµού-spray από 
ηµιδιαφανές Teflon διαµέτρου 7 ή 10fr (συµβατούς µε κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου 
2.8 ή 3.7mm αντίστοιχα), µήκους 220cm. 

Τεµάχιο 2 

49 33168000-5 Στείρo διάλυµα χρωστικής Indigo Carmine κατάλληλο για χρωµοενδοσκόπηση. Να 
διατίθεται σε φιαλίδια ή φύσιγγες.  

Τεµάχιο 10 

50 33168000-5 
Καθετήρας ψευκασµού διαµέτρου 7fr από Teflon κατάλληλος για χρωµοενδοσκόπηση. 
Να διαθέτει µεταλλικό ακτινοσκιερό άκρο. Να είναι συµβατός για χρήση µέσω 
γαστροσκοπίου και κολονοσκοπίου.  

Τεµάχιο 5 

 


