
 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                        

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5624 

ΠΛΗΡ: Α. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜ: 19/3/2019 

ΤΗΛ: 2132058348 

FAX: 2132058614  

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2
ΗΣ 

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

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

 

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

προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ». 

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε 5 πέντε ημέρες  από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm), ήτοι από την Τρίτη  22-03-2019 έως και την 

Τετάρτη  29/03/2019.  

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 παρεχομένων υπηρεσιών. 

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

Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προκειμένου να προκηρυχθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

Γραφείο Προμηθειών  

  



 

 

ΑΠΟ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ     Ηµεροµηνία:13-03-2019 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ      Aρ.Πρωτ.:5290 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 
 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
1) Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών, επαναφορτιζόµενα, µε αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου, µε 
ενσωµατωµένη κασέτα στο εργαλείο και µηχανισµό αποφυγής επαναπυροδότησης: 
 
Α – ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 30mm 
ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
Β - ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 45mm 
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 
ΓΙΑ  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
Γ – ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 60mm 
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
∆ – ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 90mm 
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
Ε – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 
Να προσφέρονται όλες οι παραπάνω ανταλλακτικές κεφαλές (Α, Β, Γ, ∆).  
 
2) Αυτόµατα ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία, µε µήκος συρραφής 30mm και 55mm, µε 
αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου, µε αρθρούµενη κεφαλή και περιστρεφόµενο στυλεό: 
 
Α. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Β. ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Γ. ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
 
3) Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες µε αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου,  µε µη ανακλινόµενη κεφαλή 
µε ύψος ανοιχτού κλιπ πάνω από 5.3mm δυνατότητα συρραφής και διατοµής ιστών διαφόρου 
πάχους και διαµέτρου αναστόµωσης από 21mm – 33mm (µε απόκλιση ± 0,5mm). 
Να διατίθενται σε  διαµέτρους: 
21mm 
25mm 
28mm 
29mm 



 

 

31mm 
33mm 
 
 
4) Κυκλικοί κυρτοί αναστοµωτήρες  µε διπλή ή τριπλή γραµµή συρραφής, µε ανακλινόµενη 
κεφαλή µε ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου και διαφορετικό ύψος κλιπς σε κάθε γραµµή 
συρραφής για κανονικούς και παχείς ιστούς (µε απόκλιση ± 0,5mm). 
 Να διατίθενται σε  διαµέτρους: 
21mm 
25mm 
28mm 
29mm 
31mm 
33mm 
 
5) Αυτόµατες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου – εντέρου, µε αγκτήρες (κλιπ) από ανοξείδωτο 
ατσάλι που κλείνουν σε σχήµα Β, µίας χρήσεως: 
 
ΜΗΚΟΥΣ 45mm, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ No.2/0 
ΜΗΚΟΥΣ 65mm, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ ΝΑΫΛΟΝ No.2/0 
 
 
6) Εργαλεία ευθείας συρραφής – διατοµής – αναστόµωσης ιστών, επαναφορτιζόµενα, µε 
κοπτική λάµα, µε αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου, µήκους συρραφής από 55mm - 60mm, 75mm – 
80mm, 100mm και ανταλλακτικές κασέτες της ιδίας εταιρείας και µηχανισµό αποφυγής 
επαναπυροδότησης: 
 
Α - ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 55mm - 60mm 
ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
Β - ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 75mm - 80mm 
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
Γ - ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 100mm 
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
∆ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Α, Β, Γ) 
 
 
7) Αυτόµατα εργαλεία απολίνωσης αγγείων, µε µηχανισµό κλειδώµατος των σιαγόνων όταν 
είναι άδειο µίας χρήσεως, µε αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου, µικρού µεσαίου και µεγάλου µεγέθους, 
µε αντιολισθιτικούς βεντουζοθήλακες και ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης: 
 
Α - ΜΕ 15 - 30 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
Β - ΜΕ 15 - 30 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 



 

 

Γ - ΜΕ 15 - 30 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
 
 
8) Εργαλεία συρραφής δέρµατος µε 35 αγκτήρες (κλιπ): 
 
Α – ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ (ΚΛΙΠ) 
Β – ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ (ΚΛΙΠ) 
 
 
9) Εξωλκείς αγκτήρων (κλιπ) δέρµατος: 
 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
 
10) Εργαλεία καθήλωσης πλέγµατος για ανοιχτή επέµβαση κήλης, µε αγκτήρες (κλιπ) 
τιτανίου ή νιτινόλης, επαναφορτιζόµενα, σε σχήµα ελικοειδές και παραλληλόγραµµο: 
 
Α – ΜΕ 10 - 20 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΕΛΙΚΟΕΙ∆ΕΣ 
Β – ΜΕ 10 - 20 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 
Γ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
Για τα εργαλεία της προδιαγραφής η αξιολόγηση θα γίνει βάσει τιµής και αριθµού clips. 
 
 
11) Σετ ηλεκτροδίων  για επεµβάσεις θυρεοειδή  
 
Α. ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙ∆Η, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: ΕΝΑ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΠΟ∆ΟΡΙΟ ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 
2m±10cm  ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ 13mm ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
Απαραίτητη η παρακολούθηση της  παραχωρηθείσας  πηγής κατά τη διάρκεια της επέµβασης  από 
διαπιστευµένο τεχνικό της προµηθεύτριας εταιρείας 
 
Β. ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  ΜΕ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  
ΖΕΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ  ΝΕΥΡΩΝ  ΝΑ  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΣΗ  ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ  
ΝΕΥΡΩΝ  ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΚΛΙΠ  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ  ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ  
ΝΕΥΡΟΥ 
 
 
12) Σετ  ηλεκτροδίων  για ΩΡΛ επεµβάσεις 
 
ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΝΕΥΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΠΛΑ, ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΑ ΥΠΟ∆ΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΝΕΥΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 2m±10cm  ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ 13χιλ. ΣΕ 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ  



 

 

Απαραίτητη η παρακολούθηση της  παραχωρηθείσας πηγής κατά τη διάρκεια της επέµβασης  από 
διαπιστευµένο τεχνικό της προµηθεύτριας εταιρείας 
 
 
 
13) Αυτόµατος επαναφορτιζόµενος κοπτοράπτης, κυρτής κεφαλής, µήκους κυρτής γραµµής 
συρραφής - διατοµής 40mm, µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα στη κασέτα του εργαλείου, 
αγκτήρες (κλιπ) τιτανίου δύο χειρολαβές και µηχανισµό αποφυγής επαναπυροδότησης: 
 
Α - ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Β - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 
 
14) Εργαλεία ευθείας συρραφής – διατοµής – αναστόµωσης ιστών: 
Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατοµής και αναστόµωσης, µε 10 θέσεις άρθρωσης 
µήκους 16cm, το οποίο δύναται να δεχθεί στο ίδιο στέλεχος ευθείες, αρθρούµενες, κυρτές, 
κλιµακωτής σχεδίασης κεφαλές (µε διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραµµή συρραφής), για όλους 
τους τύπους ιστών, σε µήκη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm µε νέα κοπτική λάµα σε κάθε 
επαναφόρτιση, δυνατότητα ανοίγµατος - κλεισίµατος των σιαγόνων από τη σκανδάλη, δυνατότητα 
έως και 25 πυροδοτήσεων 
 
 
15) Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο, αρθρούµενες, µε τριπλή γραµµή 
συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάµας, ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, αγκτήρες (κλιπ) 
τιτανίου και µηχανισµό αποφυγής επαναπυροδότησης, σε διάφορα µήκη: 
 
Α - ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Β - ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Γ  -  ΓΙΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΚΥΡΤΗ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 60mm 

∆  - ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
 
Για τα εργαλεία των προδιαγραφών µε α/α 14 και 15, θα αξιολογηθεί η προσφορά της συνολικής 
τιµής του εργαλείου σε συνδυασµό µε την ανταλλακτική κεφαλή. 

Να προσφέρονται όλες οι παραπάνω ανταλλακτικές κεφαλές (Α, Β, Γ, ∆)    

 
 
16) Σετ αιµορροειδεκτοµής αποτελούµενα από: 
 
Α – ΕΥΘΥ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΜΕ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ 33mm, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΚΥΚΛΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΕΑ 
ΠΡΩΚΤΟΥ, ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΚΤΗΡΩΝ (ΚΛΙΠ) ΑΠΟ 1.0mm ΕΩΣ 2.5mm 
Β - ΕΥΘΥ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ 33mm, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΚΥΚΛΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΕΑ 
ΠΡΩΚΤΟΥ, ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
Γ. - ΣΕΤ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΕΙ∆ΙΚΏΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 



 

 

 
 
17) Εργαλείο για αιµόσταση – διατοµή αγγείων  7mm, µε αποκλειστική χρήση υπερήχων, 
µήκους εργαλείου 8cm – 20cm, ενεργοποίηση από το χέρι µε τεχνολογία προσαρµοζόµενης 
ενέργειας στον ιστό, (χωρίς ανάγκη χρήσης προσαρµογέα). Να διαθέτει κυρτή λεπίδα 
τιτανίου, η οποία πάλλεται µε επιµήκη κίνηση και να παρέχεται ηχητική επιβεβαίωση κατά 
τη µεταβολή της προσαρµοζόµενης ενέργειας. 
 
Α – ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 9cm, ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 
Β – ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 20cm, ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α  ΚΥΡΤΟΥ 
ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ  
 
Για τα αιµοστατικά ψαλίδια υπερήχων της προδιαγραφής αυτής, θα πρέπει να προσκοµισθούν 
δείγµατα και να ελέγξει η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού την ικανότητα αιµόστασης των 
προσφεροµένων εργαλείων σε σχέση µε την συχνότητα λειτουργίας αυτών. 
Υποχρεωτική παραχώρηση πηγής υπερήχων για τα παραπάνω εργαλεία υπερήχων. Να δηλώνεται 
ρητά. 
 
18) Αιµοστατική λαβίδα για το αυτοελεγχόµενο σύστηµα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης 
αγγείων έως και 7mm, µε αυτόµατη και ταχεία ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-
4sec., ενεργοποιούµενη από χειροδιακόπτη ή και ποδοδιακόπτη, περιστρεφόµενη, µε 
ενσωµατωµένο καλώδιο, ξεχωριστή σκανδάλη µηχανικής κοπής, ενσωµατωµένη κοπτική 
λάµα και κλείδωµα χειρολαβής. Με δυνατότητα µόνο κοπής ή µόνο αιµόστασης ή συνδυασµό 
αυτών. 
 
Α. - ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΛΑΒΙ∆ΑΣ 10mm, ΜΗΚΟΥΣ 20cm, ΕΥΘΕΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 
ΜΗΚΟΥΣ 18mm ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 
Β. – ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 18cm, ΚΥΡΤΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 36mm ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΡΡΟΠΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 
Γ. – ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 18.8cm, ΚΥΡΤΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 28ο, ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΑΚΡΟΥ 16.5mm ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 
 
Υποχρεωτική παραχώρηση πηγής ενέργειας σε περίπτωση βλάβης της ήδη υπάρχουσας στο 
Νοσοκοµείο για τις παραπάνω λαβίδες ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης. Να δηλώνεται ρητά. 
 
 
19) ∆ιπολική λαβίδα συγκόλλησης και διατοµής αγγείων έως και 7mm, αυτόµατη 
ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης µε κυρτά άκρα µήκους περίπου 38χιλ. και 
ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, κλείδωµα χειρολαβής, ξεχωριστά κοµβία ενεργοποίησης και 
κοπής, µήκους περίπου 20cm και τεχνολογία προσαρµοζόµενης ενέργειας στον ιστό µε πλήρη 
περιστροφή στειλεού 360⁰.  
Υποχρεωτική παραχώρηση πηγής ενέργειας για την παραπάνω διπολική λαβίδα. Να 
δηλώνεται ρητά. 
 
20) Αιµοστατική λαβίδα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης/διατοµής αγγείων έως 

και 7mm, µε ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει 

πιστολοειδής χειρολαβή µε δυο ενσωµατωµένους χειροδιακόπτες επιλογής 

ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα µήκους 

20mm.Να είναι πλήρως περιστρεφόµενη 360⁰⁰⁰⁰ καινα πάλλεται µε επιµήκη 

κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού µε αυτόµατη 



 

 

διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατοµή του ιστού, ώστε να 

επιτυγχάνεται µικρότερη θερµική καταστροφή στους παρακείµενους ιστούς. 

Να είναι µιας χρήσης, διαµέτρου 9mm,µήκους 20cm. 

Υποχρεωτική παραχώρηση πηγής ενέργειας για την παραπάνω διπολική λαβίδα. Να 
δηλώνεται ρητά. 
 

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (επί ποινής απόρριψης): 
 

1. Σε όλα τα εργαλεία να περιλαµβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του 
κατασκευαστικού οίκου και στα Ελληνικά (άρθρο 80, παρ.10 του Νόµου 
4412/2016). 

2. Τα εργαλεία να έρχονται αποστειρωµένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η 
ένδειξη CE Mark. 

3. Να κατατεθούν πιστοποιητικά κατασκευαστών CE και ISO 
4. H Ηµεροµηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών. 
5. Λόγο απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσµα µετά από χρήση στο χειρουργείο ή 

σε προσοµοίωση χειρουργείου. 
6. Κατάλογος πελατών (Nοσοκοµεία που προµηθεύονται τα είδη). 
7. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής 

του εργαλείου και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανοµής (σε 
περίπτωση που είναι διαφορετικά). 

8. Ο προµηθευτής, σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να 
είναι εξουσιοδοτηµένος από την κατασκευάστρια εταιρεία ή τρίτο αντιπρόσωπό 
της για την διακίνηση και διανοµή των προϊόντων της στα Ελληνικά ∆ηµόσια, 
Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκοµεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή / έγκαιρη 
προµήθεια των προϊόντων στο Νοσοκοµείο, που θα γίνεται πάντα σύµφωνα µε 
την ισχύουσα Νοµοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών 
ιχνηλασιµότητας σε πιθανή ανάκληση / απόσυρση προϊόντος ή µετά από την 
συµπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων» (λευκή κάρτα) από τον χρήστη. Απαραίτητη η  κατάθεση σχετικής 
εξουσιοδότησης.Σε περίπτωση που εξουσιοδοτών είναι ο τρίτος αντιπρόσωπος 
του κατασκευαστή θα πρέπει να προκύπτει η σχετική ιδιότητά του. 

9. Να κατατεθούν για κάθε κατηγορία εκθέσεις δοκιµών από Οργανισµό 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης (ή ισοδύναµο) ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί 
από τέτοιον Οργανισµό (ή ισοδύναµο), ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε 
απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια 
ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 56 του Νόµου 
4412/2016). 

10.Υποχρεωτική κατάθεση δειγµάτων, ένα (1) ανά κατηγορία ζητούµενου είδους 
(άρθρο 214 του Νόµου 4412/2016). 

11.Κάθε προσφερόµενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες 
που είναι αναγκαίες για τη χρησιµοποίησή του µε πλήρη ασφάλεια και την 
αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται µε τους 
τρόπους που ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ παρ. 
13 του παραρτήµατος I της υπ’ αριθ. ∆Υ8δ / Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β/02-
10-09). 



 

 

12.Οι προµηθευτές θα δεσµευτούν σε περίπτωση κατακύρωσης για άµεση παράδοση 
εντός (3) τριών εργάσιµων ηµερών(άρθρα 206-215 του Νόµου 4412/2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
 
 

1. Τροκάρ µε κόπτον άκρο σχήµατος νυστεριού, µε ενσωµατωµένο 
αυτόµατο µετατροπέα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επέµβασης να µη 
χρειάζεται να αφαιρείται, ασπίδα προστασίας, διαφανή κάνουλα, 
ενσωµατωµένο σταθεροποιητή, πτερύγια σταθεροποίησης, σύστηµα 
συγκράτησης του στειλεού και µηχανισµό όπλισης λόγχης, σε µεγέθη: 
α. 5mm 

β. 5-11mm 

γ. 5-12mm 

δ. 10-15mm 

ε. 5-12mm long (µήκους 150mm) 

 
 

2. Τροκάρ µε κόπτον άκρο σχήµατος νυστεριού, µε ενσωµατωµένο 
αυτόµατο µετατροπέα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επέµβασης να µη 
χρειάζεται να αφαιρείται, ασπίδα προστασίας, κάνουλα, ενσωµατωµένο 
σταθεροποιητή, πτερύγια σταθεροποίησης, διπλή αποσπώµενη βαλβίδα 
στεγανοποίησης, µηχανισµό όπλισης λόγχης και κάνουλα CO2 τριών 
δρόµων  σε µεγέθη: 
α. 5mm 

β. 5-11mm 

γ. 5-12mm 

δ. 10-15mm 

ε. 5-12mm long (µήκους 150mm) 

 
 

3. Τροκάρ τύπου Hasson, µε ειδικό µπαλόνι και αιµοστατικό σπόγγο για 
ασφαλή σταθεροποίηση στο κοιλιακό τοίχωµα, σε διαµέτρους 10mm και 
12mm συνοδευόµενο από σύριγγα πλήρωσης: 
α. 10mm και χωρητικότητα πλήρωσης µπαλονιού 20ml 

β. 12mm και χωρητικότητα πλήρωσης µπαλονιού 25ml 

 
 

4. Τροκάρ τύπου Hasson, χωρίς µπαλόνι, διαµέτρου 5-11mm, µε 
ενσωµατωµένο µετατροπέα και κοµβίο απελευθέρωσης, σταθεροποιητή 2 
πτερυγίων σταθεροποίησης µέσω ραµµάτων στο κοιλιακό τοίχωµα και 
µοχλό ρύθµισης ύψους, λεία ατραυµατική διαφανή κάνουλα, λοξευµένη 
στο άκρο και βαλβίδα CO2  

 
 

5. Τροκάρ εξωπεριτοναϊκής εφαρµογής, µε µπαλόνι για δηµιουργία χώρου 
εργασίας: 
α. µπαλόνι στρογγυλού σχήµατος αµφοτερόπλευρης κήλης 



 

 

β. µπαλόνι στρογγυλού σχήµατος µονόπλευρης κήλης 

 
 

6. Εργαλείο καθήλωσης πλέγµατος αρθρούµενο και µη  για  λαπαροσκοπική 
αποκατάσταση κήλης, διαµέτρου 5mm µε 25 τουλάχιστον απορροφήσιµα και µη 
απορροφήσιµα κλιπ  σχήµατος  ελικοειδούς, βίδας  ή  άγκυρας  

7. Βελόνες πνευµοπεριτοναίου τύπου VERESS.  
 
 

8. Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης, διαµέτρου 10mm, µε 20 κλιπ 
τιτανίου, δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης 
του κλιπ) για δυνατότητα χρήσης του εργαλείου στην παρασκευή ιστών, 
διαφανή στυλεό για ένδειξη των εναποµενόντων κλιπ, κλείσιµο του κλιπ 
από έξω προς τα µέσα και εσωτερικούς βεντουζοθύλακες για αποφυγή 
ολίσθησης του ιστού, σε µεγέθη: 
α. µεσαία - µεγάλα 

β. µεγάλα µε δύο διαφορετικές σκανδάλες 

 
 

9. Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης, διαµέτρου 10mm, µε 20 κλιπ 
τιτανίου, µηχανισµό ασφαλούς συγκράτησης του κλιπ, ενσωµατωµένο 
µετρητή κλιπ και µηχανισµό µπλοκαρίσµατος όταν αυτό αδειάσει. 
α. µεσαία – µεγάλα 

β. µεγάλα 

 
 

10. Βρόγχος απολίνωσης µε ενσωµατωµένο πολύκλωνο µέσης απορρόφησης 
ράµµα: 
α. Νο.0 

β. Νο.2/0 

 
 

11. Αντιθαµβωτικό υγρό σε φιαλίδια για τα ενδοσκόπια. 
 
 

12. Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής παρασκευασµάτων, µε ένδειξη 
κατεύθυνσης ανοίγµατος του σάκου για σωστό άνοιγµα ενδοκοιλιακά, 
µηχανισµό ανοίγµατος και αυτόµατου κλεισίµατος, σταθεροποίηση µε 
ράµµα περίπαρσης και σύστηµα αυτοµάτου κοπής  ράµµατος: 
α. διαµέτρου 10mm, χωρητικότητας τουλάχιστον 190cc- 200cc  

β. διαµέτρου 15mm, χωρητικότητας 1500cc  

 
 

13. Εργαλείο για αιµόσταση – διατοµή αγγείων έως 7mm, µε αποκλειστική 
χρήση υπερήχων, µήκους στυλεού 36cm, ενεργοποίηση από το χέρι, µε 
τεχνολογία προσαρµοζόµενης ενέργειας στον ιστό, δυνατότητα 
περιστροφής 360ο (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρµογέα). Να διαθέτει 



 

 

λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου, η οποία πάλλεται µε επιµήκη κίνηση και 
να παρέχει ηχητική επιβεβαίωση κατά την µεταβολή της 
προσαρµοζόµενης ενέργειας. 
Για τα αιµοστατικά ψαλίδια υπερήχων της προδιαγραφής αυτής, θα πρέπει να 

προσκοµισθούν δείγµατα και να ελέγξει η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού 

την ικανότητα αιµόστασης των προσφεροµένων εργαλείων σε σχέση µε την 

συχνότητα λειτουργίας αυτών. 

Υποχρεωτική παραχώρηση πηγής υπερήχων για τα παραπάνω εργαλεία 

υπερήχων. Να δηλώνεται ρητά. 

 
 

14. Λαπαροσκοπική αιµοστατική λαβίδα ηλεκτροθερµικής 

συγκόλλησης/διατοµής αγγείων έως και 7mm, µε ταυτόχρονη χρήση 

τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει πιστολοειδή χειρολαβή µε δυο 

ενσωµατωµένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής 

άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα µήκους 16mm. Το άκαµπτο άκρο της 

σιαγόνας να διαθέτει ειδική µόνωση για ακόµα µικρότερη θερµική διασπορά 

στους παρακείµενους ιστούς.  Να είναι πλήρως περιστρεφόµενη 360⁰ και να 

πάλλεται µε επιµήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού 

µε αυτόµατη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατοµή του ιστού, ώστε 

να επιτυγχάνεται µικρότερη θερµική καταστροφή στους παρακείµενους ιστούς. 

Να είναι µιας χρήσης, διαµέτρου 5mm,µήκους 35cm.   

Για τα εργαλεία της προδιαγραφής αυτής, θα πρέπει να προσκοµισθούν δείγµατα 

και να ελέγξει η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού την ικανότητα 

αιµόστασης των προσφεροµένων εργαλείων σε σχέση µε την συχνότητα 

λειτουργίας αυτών. 

 
15. Αιµοστατική λαβίδα για το αυτοελεγχόµενο σύστηµα ηλεκτροθερµικής 

συγκόλλησης αγγείων έως και 7mm, µε αυτόµατη και ταχεία ολοκλήρωση 
του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec., ενεργοποιούµενη από χειροδιακόπτη 
ή και ποδοδιακόπτη, περιστρεφόµενη, µε ενσωµατωµένο καλώδιο, 
ξεχωριστή σκανδάλη µηχανικής κοπής, ενσωµατωµένη κοπτική λάµα και 
κλείδωµα χειρολαβής. Με δυνατότητα µόνο κοπής ή µόνο αιµόστασης ή 
συνδυασµό αυτών. 
α. διαµέτρου 5mm, µήκους 37cm, µε αµβλύ άκρο ατραυµατικό µήκους 19.5mm 

και αντίρροπη κίνηση των σιαγόνων 

β. διαµέτρου 10mm, µήκους 37cm, µε ευθείες σιαγόνες ενεργού µήκους 18mm 

και αντίρροπη κίνηση των σιαγόνων 

Υποχρεωτική παραχώρηση πηγής ενέργειας σε περίπτωση βλάβης της ήδη 

υπάρχουσας στο Νοσοκοµείο για τις παραπάνω λαβίδες ηλεκτροθερµικής 

συγκόλλησης. Να δηλώνεται ρητά. 

 
 

16. Σετ τροκάρ για λαπαροσκοπική χρήση, αποτελούµενο από: 
α. δύο (2) τροκάρ διαµέτρου 5mm 



 

 

β. δύο (2) τροκάρ διαµέτρου 5mm-11mm 

γ. µία (1) βελόνη veress µήκους 120mm 

δ. µία (1) συσκευή τοποθέτησης κλιπ διαµέτρου 10mm µε 20 κλιπ τιτανίου 

Τα εργαλεία του σετ, να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των µεµονωµένων 

εργαλείων. 

α. σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των α/α 1α, 1β, 9α, 9β 

β. σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των α/α 2α, 2β, 8α, 8β 

 
 

17. Σετ τροκάρ άνω κοιλίας για ουρολογική λαπαροσκοπική χρήση, 
αποτελούµενο από 
ένα (1) τροκάρ διαµέτρου 5mm 

δύο (2) τροκάρ διαµέτρου 5mm-11mm 

ένα (1) τροκάρ διαµέτρου 12mm 

µία (1) συσκευή τοποθέτησης κλιπ διαµέτρου 10mm µε 20 κλιπ τιτανίου µεγάλου 

µεγέθους  

ένα(1 ) τροκάρ τύπου Hasson, µε ειδικό µπαλόνι και αιµοστατικό σπόγγο για 

ασφαλή σταθεροποίηση στο κοιλιακό τοίχωµα, σε διάµετρο 12mm συνοδευόµενο 

από σύριγγα και χωρητικότητας πλήρωσης µπαλονιού 25ml  

Μία (1)  λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης, διαµέτρου 5mm, τύπου grasper,   

πλήρως ατραυµατική, µε δύο µηχανισµούς κλειδώµατος 

Μία (1) λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης, διαµέτρου 5mm, µε δόντια, θυριδωτή, 

ισχυρή, ατραυµατική, µε δύο µηχανισµούς κλειδώµατος 

Ένα (1) λαπαροσκοπικό ψαλίδι, διαµέτρου 5mm, κυρτό, πλήρως µονωµένο, µε 

δυνατότητα σύνδεσης διαθερµίας. 

Ένα (1) λαπαροσκοπικό ντισεκτέρ, διαµέτρου 5mm, κυρτό, πλήρως µονωµένο, 

µε δυνατότητα σύνδεσης διαθερµίας 

Λαπαροσκοπικά κουκουτσάκια 

Τα εργαλεία του σετ, να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των µεµονωµένων 

εργαλείων. 

α/α 2α, 2β, 2γ, 3β,  8β, 19 

 
 

18. Σετ τροκάρ κάτω κοιλίας για ουρολογική λαπαροσκοπική χρήση, 
αποτελούµενο από 
δύο (2) τροκάρ διαµέτρου 5mm 

δύο (2) τροκάρ διαµέτρου 5mm-11mm 

δύο  (2) τροκάρ διαµέτρου 12mm  

δύο  (2)  λαπαροσκοπικές λαβίδες  σύλληψης, διαµέτρου 5mm, τύπου grasper,   

πλήρως ατραυµατικές, µε δύο µηχανισµούς κλειδώµατος 

δύο  (2)  λαπαροσκοπικές  λαβίδες  σύλληψης, διαµέτρου 5mm, µε δόντια, 

θυριδωτές, ισχυρές, ατραυµατικές, µε δύο µηχανισµούς κλειδώµατος 

Ένα (1) λαπαροσκοπικό ψαλίδι, διαµέτρου 5mm, κυρτό, πλήρως µονωµένο, µε 

δυνατότητα σύνδεσης διαθερµίας. 



 

 

Ένα (1) λαπαροσκοπικό ντισεκτέρ, διαµέτρου 5mm, κυρτό, πλήρως µονωµένο, 

µε δυνατότητα σύνδεσης διαθερµίας 

Τα εργαλεία του σετ, να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των µεµονωµένων 

εργαλείων. 

α. σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των α/α 1α, 1β, 1γ 

β. σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των α/α 2α, 2β, 2γ 

 
 

19. Ενδοσκοπικά κουκουτσάκια, διαµέτρου 5mm, µε ακτινοσκιερή γάζα. 
 
 

20. Λαπαροσκοπική πλύση – αναρρόφηση  διαµέτρου 5mm, πλήρως 
προσυναρµολογηµένη (ενσωµατωµένους σωλήνες), έτοιµη προς χρήση. 
Λειτουργεί µε σύστηµα αναρρόφησης βαρύτητας (τοίχου) και διαθέτει διπλό αυλό 
έγχυσης ορού στο χειρουργικό πεδίο. 

 
 

21. Λαπαροσκοπικό άγκιστρο απώθησης οργάνων, διαµέτρου 12mm, 
πτυσσόµενο, επενδυµένο µε αιµοστατικό κάλυµµα. 

 
 

22. Θωρακικά τροκάρ 
α. διαµέτρου 10mm – 11mm 

β. διαµέτρου 11mm – 12mm 

γ. διαµέτρου 15mm 

 
 

23. Απλό ή ηλεκτροκίνητο ενδοσκοπικό εργαλείο αρθρούµενο, ευθείας 
γραµµής συρραφής και διατοµής, µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, τρεις 
γραµµές συρραφής, µηχανισµό πυροδότησης 4 σταδίων και µήκος 
συρραφής: 
α.45mm 

β. 60mm 

 
 

24. Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο, µήκους συρραφής 
45mm και 60mm και µηχανισµό αποφυγής επαναπυροδότησης: 
α. για αγγειακούς ιστούς 

β. για κανονικούς ιστούς 

γ. για παχείς ιστούς 

Για τα εργαλεία των προδιαγραφών µε α/α 19 και 20, θα αξιολογηθεί η 

προσφορά της συνολικής τιµής του εργαλείου σε συνδυασµό µε την 

ανταλλακτική κεφαλή. 

 
 



 

 

25. ∆ιαστολέας κοιλιακού τοιχώµατος και προστασίας της τοµής, µίας 
χρήσεως, latex free, αποτελούµενο από διαφανή µεµβράνη 
ελαστοµερούς πολυουρεθάνης. Να διαθέτει δύο εύκαµπτους δακτυλίους 
διαφορετικού χρώµατος (εσωτερικός και εξωτερικός): 
α. µεσαίου µεγέθους (medium), για χρήση σε τοµές 5cm - 9cm 

β. µεγάλου µεγέθους (large), για χρήση σε τοµές 9cm - 14cm και µε επιπλέον 

προσαρµοζόµενο ηµιάκαµπτο δακτύλιο σταθεροποίησης του εξωτερικού 

δακτυλίου 

 
 

26. Κόλλα συγκόλλησης ιστών, απολύτως συνθετική, 1ml. Η κόλλα να είναι 
υγρή, µη τοξική, ηµιδιαφανής, χαµηλού ιξώδους. Να είναι κατάλληλη για 
συγκόλληση συµπαγών οργάνων και επίσχεση αιµορραγιών. Να 
διατίθεται σε αποστειρωµένη συσκευασία συµπεριλαµβανοµένης εντός 
της συσκευασίας και αποστειρωµένης σύριγγας 1ml, µαζί µε εισαγωγέα 
για λαπαροσκοπική χρήση. 

 
 

27. Κλιπ απολίνωσης πολυοξυµεθυλενίου. Να κουµπώνουν και να ασφαλίζουν 
στον ιστό, για χρήση σε ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεµβάσεις. Να διατίθενται 
σε κασέτα των 6 τεµαχίων, µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης για το 
χειρουργικό πεδίο και σε µεγέθη medium, medium-large, large και extra-large: 
α. απορροφήσιµα 

β. µη απορροφήσιµα 

Η προµηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει ως συνοδό εξοπλισµό τις 

ενδοσκοπικές λαβίδες πολλαπλών χρήσεων εφαρµογής των κλιπ, διαµέτρου 5mm 

και 10mm - 12mm (M – M/L - L – XL). Οι λαβίδες πρέπει να είναι διαιρούµενες 

σε τρία τµήµατα: τη λαβή, το στειλεό µε το άκρο και τον εισαγωγέα, για εύκολη 

και απλή συναρµολόγηση. 

Για τις κασέτες η αξιολόγηση πρέπει να γίνει βάσει τιµής και αριθµού clips. 

 

28. Εργαλείο καθήλωσης ραµµάτων τύπου βελόνης για τη σύγκλειση των 
οπών εισόδου των τροκάρ µε µονό hook ή άγγιστρο. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (επί ποινής απόρριψης): 
 

1. Σε όλα τα εργαλεία να περιλαµβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του 
κατασκευαστικού οίκου και στα Ελληνικά (άρθρο 80, παρ.10 του Νόµου 
4412/2016). 

2. Τα εργαλεία να έρχονται αποστειρωµένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η 
ένδειξη CE Mark. 

3. Να κατατεθούν πιστοποιητικά κατασκευαστών CE και ISO 
4. H Ηµεροµηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών. 
5. Λόγο απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσµα µετά από χρήση στο χειρουργείο ή 

σε προσοµοίωση χειρουργείου. 
6. Κατάλογος πελατών (Nοσοκοµεία που προµηθεύονται τα είδη). 



 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής 
του εργαλείου και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανοµής (σε 
περίπτωση που είναι διαφορετικά). 

8. Ο προµηθευτής, σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να 
είναι εξουσιοδοτηµένος από την κατασκευάστρια εταιρεία ή τρίτο αντιπρόσωπό 
της για την διακίνηση και διανοµή των προϊόντων της στα Ελληνικά ∆ηµόσια, 
Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκοµεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή / έγκαιρη 
προµήθεια των προϊόντων στο Νοσοκοµείο, που θα γίνεται πάντα σύµφωνα µε 
την ισχύουσα Νοµοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών 
ιχνηλασιµότητας σε πιθανή ανάκληση / απόσυρση προϊόντος ή µετά από την 
συµπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων» (λευκή κάρτα) από τον χρήστη. Απαραίτητη η  κατάθεση σχετικής 
εξουσιοδότησης.Σε περίπτωση που εξουσιοδοτών είναι ο τρίτος αντιπρόσωπος 
του κατασκευαστή θα πρέπει να προκύπτει η σχετική ιδιότητά του. 

9. Να κατατεθούν για τα εργαλεία ηλεκτροχειρουργικής εκθέσεις δοκιµών από 
Οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης (ή ισοδύναµο) ή πιστοποιητικό που 
έχει εκδοθεί από τέτοιον Οργανισµό (ή ισοδύναµο), ως αποδεικτικό µέσο 
συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης 
(άρθρο 56 του Νόµου 4412/2016). 

10.Υποχρεωτική κατάθεση δειγµάτων, ένα (1) ανά κατηγορία ζητούµενου είδους 
(άρθρο 214 του Νόµου 4412/2016). 

11.Κάθε προσφερόµενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες 
που είναι αναγκαίες για τη χρησιµοποίησή του µε πλήρη ασφάλεια και την 
αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται µε τους 
τρόπους που ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ παρ. 
13 του παραρτήµατος I της υπ’ αριθ. ∆Υ8δ / Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β/02-
10-09). 

12.Οι προµηθευτές θα δεσµευτούν σε περίπτωση κατακύρωσης για άµεση παράδοση 
εντός (3) τριών εργάσιµων ηµερών(άρθρα 206-215 του Νόµου 4412/2016). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  
 
 

Σας διαβιβάζουµε τις απαντήσεις µας σχετικά µε τις παρατηρήσεις των εταιρειών για τη 
διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των εργαλείων χειρουργείου και επισυνάπτονται οι εκ 
νέου προδιαγραφές µετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων. 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  METRON HELTHCARE 

Σχετικά µε την υποβολή του υποµνήµατος για τον α/α 8 µιλάτε για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  
διακίνηση κάτι που δεν ζητείται καν από τις προδιαγραφές µας. Επίσης µας ενηµερώνετε ότι η 
εταιρεία σας είχε καταφύγει σε ΠΑΡΟΜΟΙΑ  περίπτωση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών  και έχει δικαιωθεί  - απόφαση 406-2018 παρ. 18&19. Στην περίπτωση όµως εκείνη 
που δικαίως την αποκαλείτε ΠΑΡΟΜΟΙΑ  ζητούσαν εξουσιοδότηση  για την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ.  

Επισυνάπτεται η απόφαση 359/2018 όπου η εταιρεία σας είχε καταφύγει στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  για την ίδια προδιαγραφή που ζητείται από το Νοσοκοµείο 
µας και η Προσφυγή σας είχε απορριφθεί. 

Επισυνάπτεται επίσης το υπ. αριθµ. 23543/9-11-2018 (Γνωµοδοτικό Σηµείωµα σχετικά µε 
τις ζητούµενες προδιαγραφές σχετικά µε τις σηµειώσεις τεχνικών προδιαγραφών χειρουργείου).  

       Οφείλουµε βέβαια να σας ενηµερώσουµε ότι σχετικά µε την εξουσιοδότηση που 
απαιτείται για την συµµετοχή στην κατάθεση των προσφορών επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται  
βεβαίωση/εξουσιοδότηση αποκλειστικής διακίνησης από τον κατασκευαστή οίκο.  

Σε κάθε περίπτωση όµως και για να τηρούνται τα οριζόµενα από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 
και την ∆Υ8 (Οδηγίες ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) θα πρέπει να 
υπάρχει εξουσιοδότηση από την οποία θα πρέπει και να προκύπτει ότι ο εξουσιοδοτών µπορεί να 
διακινεί ιατροτεχνολογικά προιοντα και τηρεί τις αρχές διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων . 

∆ηλαδή στην µεν περίπτωση της αποκλειστικής διακίνησης από τον κατασκευαστή οίκο ο 
φορέας, εν προκειµένω το Νοσοκοµείο, καλύπτεται από τα πιστοποιητικά του προσφέροντα και του 
κατασκευαστή οίκου, στη δε περίπτωση της µη αποκλειστικής διακίνησης (εισαγωγές από τρίτους) 
είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι και η ενδιάµεση/ενδιάµεσες εταιρείες µπορούν να διακινούν 
και τηρούν τις αρχές διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τελικός χρήστης, εν προκειµένω το Νοσοκοµείο, παραλαµβάνει προϊόν το οποίο δεν έχει 
υποβαθµιστεί.  

Και οι αρχές αυτές, όπως περιγράφονται στις Οδηγίες ορθής πρακτικής διανοµής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, περιλαµβάνουν διαδικασίες όπως της αποθήκευσης, µεταφοράς, 
εξοπλισµού, τήρησης αρχείων, ιχνηλασιµότητας και αρκετών ακόµη. 
Η ορθή και έγκαιρη προµήθεια των προϊόντων στο Νοσοκοµείο θεωρούµε ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται από την εταιρεία ή τρίτο αντιπρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Το 
ζητούµενο είναι η εξουσιοδότηση που έχει δώσει η κατασκευάστρια εταιρεία έτσι ώστε το 
νοσοκοµείο να διασφαλίζεται µε την ύπαρξη συνεργασίας και να αποφευχθούν πιθανές 
δυσλειτουργίες και αστοχίες που µπορεί να προκύψουν σε περίπτωση που η συνεργασία έχει λυθεί 
ή υπόκειται σε λύση. 

Πολλές φορές οι κατασκευάστριες εταιρείες αποσύρουν ελαττωµατικά προϊόντα και οι 
διαδικασίες της απόσυρσης δεν πραγµατοποιούνται από τους προµηθευτές αλλά από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες ή τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους για το λόγο αυτό 
ζητείται η εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία ώστε να υπάρχει άµεση ανταπόκριση 
σε περιστατικά ανάκλησης προϊόντων. Έτσι άλλωστε λειτουργούµε µε ασφάλεια για τους ασθενείς 
µας και προστατεύουµε τη δηµόσια υγεία. 

 Είναι λοιπόν προφανές ότι σε αυτήν την περίπτωση, της διακίνησης µε  εισαγωγές από 
τρίτους, είναι απαραίτητο να προσκοµίζονται ανάλογα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι 



 

 

τηρούνται αυτές οι διαδικασίες σε όλο φάσµα της διακίνησης από τον κατασκευαστή οίκο µέχρι 
τον προσφέροντα. ∆ιαφορετικά δεν υπάρχει διασφάλιση ότι το προϊόν δεν έχει τύχει υποβάθµισης.  

Επισυνάπτεται η απόφαση 359/2018            
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ TOPOMED Ι.Γ.ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ 
 

Σχετικά µε την υποβολή του υποµνήµατος για τον α/α 7 µιλάτε για παράδοση προϊόντων µε 
ηµεροµηνία λήξεως άνω του ενός έτους ή αν η ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος είναι κάτω του 
ενός έτους να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης 3 µήνες πριν τη λήξη του προϊόντος. 
Αυτό είναι ανέφικτο γιατί το νοσοκοµείο δεν διαθέτει παρακαταθήκες για να κάνετε 
αντικατάσταση προϊόντων πριν τη λήξη τους. Αντίθετα το νοσοκοµείο αγοράζει τα προϊόντα και τα 
αποχρεώνει οπότε όπως είναι φυσικό δεν δύναται να υποχρεώνει καµία εταιρεία να παίρνει πίσω 
προϊόντα που επίκειται να λήξουν. Άλλωστε στο τιµολόγιο αναγράφεται ο κωδικός και το lot 
number του προϊόντος και αυτό συνοδεύει την αποχρέωση του ασθενή οπότε δεν µπορεί να είναι 
άλλο από αυτό που αναγράφεται στο τιµολόγιο. 
Επίσης αναφέρετε ότι η αποστείρωση των εργαλείων σας γίνεται µε αιθυλενοξείδιο και ο χρόνος 
ζωής µε τον τρόπο αυτό είναι 2 έτη. 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η αποστείρωση µε αιθυλενοξείδιο διαρκεί 3-5 έτη και όχι δύο 
όπως αναφέρετε. Για το λόγο αυτό ζητείται και ο χρόνος λήξης των προϊόντων να είναι πάνω από 
δύο έτη. 

Σχετικά µε την υποβολή του υποµνήµατος για τον α/α 8 πιστεύετε ότι µε κανέναν τρόπο δεν 
διασφαλίζεται η  ορθή και έγκαιρη προµήθεια των προϊόντων καθώς και η τήρηση όλων των 
διαδικασιών. 

Επισυνάπτεται η απόφαση 359/2018 όπου η εταιρεία METRON HELTHCARE είχε 
καταφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  για την ίδια προδιαγραφή που 
ζητείται από το Νοσοκοµείο µας και η Προσφυγή σας είχε απορριφθεί. 

Επισυνάπτεται επίσης το υπ. αριθµ. 23543/9-11-2018 (Γνωµοδοτικό Σηµείωµα σχετικά µε 
τις ζητούµενες προδιαγραφές σχετικά µε τις σηµειώσεις τεχνικών προδιαγραφών χειρουργείου).  

Σε κάθε περίπτωση όµως και για να τηρούνται τα οριζόµενα από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 
και την ∆Υ8 (Οδηγίες ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) θα πρέπει να 
υπάρχει εξουσιοδότηση από την οποία θα πρέπει και να προκύπτει ότι ο εξουσιοδοτών µπορεί να 
διακινεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τηρεί τις αρχές διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων . 

∆ηλαδή στην µεν περίπτωση της αποκλειστικής διακίνησης από τον κατασκευαστή οίκο ο 
φορέας, εν προκειµένω το Νοσοκοµείο, καλύπτεται από τα πιστοποιητικά του προσφέροντα και του 
κατασκευαστή οίκου, στη δε περίπτωση της µη αποκλειστικής διακίνησης (εισαγωγές από τρίτους) 
είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι και η ενδιάµεση/ενδιάµεσες εταιρείες µπορούν να διακινούν 
και τηρούν τις αρχές διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τελικός χρήστης, εν προκειµένω το Νοσοκοµείο, παραλαµβάνει προϊόν το οποίο δεν έχει 
υποβαθµιστεί.  

Και οι αρχές αυτές, όπως περιγράφονται στις Οδηγίες ορθής πρακτικής διανοµής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, περιλαµβάνουν διαδικασίες όπως της αποθήκευσης, µεταφοράς, 
εξοπλισµού, τήρησης αρχείων, ιχνηλασιµότητας και αρκετών ακόµη. 
Η ορθή και έγκαιρη προµήθεια των προϊόντων στο Νοσοκοµείο θεωρούµε ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται από την εταιρεία ή τρίτο αντιπρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Το 
ζητούµενο είναι η εξουσιοδότηση που έχει δώσει η κατασκευάστρια εταιρεία έτσι ώστε το 
νοσοκοµείο να διασφαλίζεται µε την ύπαρξη συνεργασίας και να αποφευχθούν πιθανές 
δυσλειτουργίες και αστοχίες που µπορεί να προκύψουν σε περίπτωση που η συνεργασία έχει λυθεί 
ή υπόκειται σε λύση. 

Πολλές φορές οι κατασκευάστριες εταιρείες αποσύρουν ελαττωµατικά προϊόντα και οι 
διαδικασίες της απόσυρσης δεν πραγµατοποιούνται από τους προµηθευτές αλλά από τις 



 

 

κατασκευάστριες εταιρείες ή τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους για το λόγο αυτό 
ζητείται η εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία ώστε να υπάρχει άµεση ανταπόκριση 
σε περιστατικά ανάκλησης προϊόντων. Έτσι άλλωστε λειτουργούµε µε ασφάλεια για τους ασθενείς 
µας και προστατεύουµε τη δηµόσια υγεία. 

 Είναι λοιπόν προφανές ότι σε αυτήν την περίπτωση, της διακίνησης µε  εισαγωγές από 
τρίτους, είναι απαραίτητο να προσκοµίζονται ανάλογα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι 
τηρούνται αυτές οι διαδικασίες σε όλο φάσµα της διακίνησης από τον κατασκευαστή οίκο µέχρι 
τον προσφέροντα. ∆ιαφορετικά δεν υπάρχει διασφάλιση ότι το προϊόν δεν έχει τύχει υποβάθµισης.            
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ BARD 

Α/Α 10. Ο λόγος που από το 1989 καταργήθηκε το stainless steel από τα συρραπτικά 
εργαλεία ήταν ότι υπήρχε πρόβληµα στην περίπτωση µαγνητικής τοµογραφίας. Άλλωστε για το 
λόγο αυτό σε όλα τα συρραπτικά εργαλεία έγινε αντικατάσταση του stainless steel από τιτάνιο. 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENERGY 

Α/Α 11 και Α/Α 12. ∆εν δύναται να µειωθεί το µήκος του καλωδίου στο 1,5m γιατί θα είναι 
πολύ κοντό και θα υπάρχει κίνδυνος επαφής µε το πεδίο και λύσης αποστείρωσης. Μπορεί όµως να 
υπάρχει δυνατότητα το µήκος του καλωδίου να είναι ±10cm 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ IMPACT 

Α/Α  25. Η προδιαγραφή µας είναι γενική και επιτρέπει τη συµµετοχή όλων των εταιρειών 
Α/Α  27. Όταν η λαβή είναι µη διαιρούµενη είναι αδύνατο να πλυθεί και να αποστειρωθεί 
εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του ασθενή και του χρήστη. Στα υπόλοιπα απαιτούµενα η 
προδιαγραφή είναι γενική και επιτρέπει τη συµµετοχή πολλών εταιρειών 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΙΣ 

Α/Α 16. Γίνεται δεκτή η παρατήρηση και θα συµπληρωθεί στην προδιαγραφή γιατί 
πράγµατι το σετ για να λειτουργήσει απαιτεί τη δική του πηγή υπερήχων. 
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ HOSPITAL LINE 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 

Α/Α 1Α. ∆εν είναι δυνατόν όλες οι εταιρείες να διαθέτουν ενδιάµεσους ιστούς στα 45mm 
και στα 60mm και να µην διαθέτουν στα 30mm. Άλλωστε αν καµία εταιρεία ∆ΕΝ διαθέτει δεν θα 
γίνει κατακύρωση του συγκεκριµένου είδους παρότι θα εξυπηρετούσε το νοσοκοµείο να διαθέτει 
πλήρη σειρά εργαλείων  για όλες τις χειρουργικές επεµβάσεις  

Α/Α  3. Σχετικά µε την απόκλιση των κυκλικών αναστοµωτήρων ανά ±0,5mm σηµειώνουµε 
ότι τα νούµερα που ζητούνται είναι σχεδόν ανά 1mm (28mm, 29mm,31mm) οπότε δεν υπάρχει 
λόγος η απόκλιση να γίνει ±1mm.  Όσον αφορά το ύψος του ανοιχτού κλιπ που ζητείται πάνω από 
5,3mm υπάρχουν αρκετές εταιρείες που το διαθέτουν και µας είναι απαραίτητο για παχείς ιστούς. 
Άλλωστε στον α/α 4 ζητούνται κυκλικοί αναστοµωτήρες για κανονικούς ιστούς για τη συµµετοχή 
εταιρειών πού δεν διαθέτουν ύψος κλιπ πάνω από 5,3mm. 

Α/Α  4. Γίνεται δεκτή η παρατήρηση για την απόκλιση των κυκλικών στα ζητούµενα 
νούµερα και για την ευρύτερη συµµετοχή τα νούµερα θα  συµπληρωθούν όπως στον α/α 3. Όσον 
αφορά την τριπλή γραµµή συρραφής σε αυτήν απαιτείται διαφορετικό ύψος κλιπ για κάθε γραµµή 
συρραφής στους ιστούς. Άλλωστε δίνουµε τη δυνατότητα συµµετοχής και σε εταιρείες µε διπλή 
γραµµή συρραφής αφού αυτή η γραµµή δεν διαθέτει διαφορετικό ύψος κλιπ προκειµένου να 
υπάρχει δυνατότητα µεγαλύτερου ανταγωνισµού 



 

 

Α/Α  6. Αυτό που αναφέρεται δεν ισχύει. Υπάρχουν εταιρείες που διαθέτουν κοπτική λάµα 
πάνω στην κασέτα στα 55mm και 75mm οπότε η προδιαγραφή είναι γενική για ευρύτερη 
συµµετοχή. 

Α/Α 6∆ Η προδιαγραφή  είναι γενική και καλύπτει όλους τους τύπους που θα 

κατακυρωθούν στον κωδικό. 

Α/Α 15. Οι 10 θέσεις άρθρωσης είναι για τη σταθερότητα του εργαλείου σε επέµβαση µε 

κλίση. Αναφορικά µε τη κλιµακωτή σχεδίαση κεφαλές διαθέτουν αρκετές εταιρείες που είχαν 

συµµετάσχει και στον προηγούµενο διαγωνισµό και είναι χαρακτηριστικό απαραίτητο για την 

καλύτερη αιµόσταση στις ενδοσκοπικές επεµβάσεις. Όσον αφορά την απαίτηση να δέχεται όλα τα 

είδη κεφαλών, ο λόγος που ζητείται είναι για µείωση κόστους επειδή δεν µπορούµε να αλλάζουµε 

τα εργαλεία στην ίδια επέµβαση. 

Α/Α 17Α. Το ψαλίδι υπερήχων µήκους 14cm είναι πολύ µεγάλο για επεµβάσεις 

θυρεοειδούς. Ζητάται να αυξήσουµε την απόκλιση κατά 50% σχεδόν!!! 

Α/Α 17Β. Αυτό ζητείται για ασφαλή λειτουργία της πηγής υπερήχων και για να µην 

αυξάνεται το κόστος από τις συνεχείς αποστειρώσεις και βλάβες καλωδίων πολλαπλών χρήσεων. 

 Όσον αφορά το Νο  «1» των σηµειώσεων είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την 

ελληνική νοµοθεσία. 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

A/A 1. Σχεδόν όλες οι εταιρείες διαθέτουν πτερύγια σταθεροποίησης για ευκολότερη 

τοποθέτηση και µεγαλύτερη σταθεροποίηση. 

Α/Α 2  Σχεδόν όλες οι εταιρείες διαθέτουν πτερύγια σταθεροποίησης για ευκολότερη 

τοποθέτηση και µεγαλύτερη σταθεροποίηση. Η κάνουλα διοξειδίου τριών δρόµων είναι για 

ουρολογικές λαπαροσκοπικές επεµβάσεις που απαιτείται. Για το λόγο αυτό απαιτείται και στα 

Α/Α16, Α/Α17, Α/Α18 που αναφέρονται για  ουρολογικές χρήσεις. 

Α/Α 18. Ο όρος είναι γενικός  και δεν αποκλείει συµµετοχές γιατί δεν προσδιορίζεται ο 

τύπος  του κλειδώµατος. 

Όσον αφορά το Νο  «1» των σηµειώσεων είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την ελληνική 

νοµοθεσία. 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ SPINE ACTION 

Α/Α 11Α. Είναι αυτονόητη η διάθεση του πιστοποιητικού ετήσιας συντήρησης ελέγχου 

µηχανηµάτων αφού διακινεί τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για την 

κατάρτιση τεχνικού έχουν καταργηθεί από την ανώτατη Επιτροπή Ενστάσεων. 



 

 

Α/Α 11Β. Η περιγραφή είναι γενική για µεγαλύτερη συµµετοχή. 

Α/Α 12. Είναι αυτονόητη η διάθεση του πιστοποιητικού ετήσιας συντήρησης ελέγχου 

µηχανηµάτων αφού διακινεί τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις για την 

κατάρτιση τεχνικού έχουν καταργηθεί από την ανώτατη Επιτροπή Ενστάσεων. 

 

MEDICARE 

Α/Α 4Β. Ίσως η νέα γενιά κυκλικών αναστοµωτήρων να είναι ευκολότερη στη χρήση και να 

παρέχει σταθερότητα όµως πρέπει να δοκιµαστεί και να ζητηθεί εγγράφως από τους χρήστες. Έτσι  

αυτό δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί στον  συγκεκριµένο διαγωνισµό αλλά σε επόµενο όταν θα 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Α/Α 6Ε, Α/Α 6ΣΤ. Η προδιαγραφή είναι γενική µπορείτε να συµµετέχετε. 

Α/Α 13. Η προδιαγραφή είναι γενική µπορείτε να συµµετέχετε. 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

Α/Α 3Β. Το συγκεκριµένο 3Α υλικό ζητείται για περιπτώσεις αιµορραγίας µε χρήση trocar 

Hasson. 

Α/Α 10. ∆εν έχει απαιτηθεί από τους χρήστες το συγκεκριµένο ράµµα. 

Α/Α 16. ∆εν έχει ζητηθεί από τους χρήστες  το συγκεκριµένο προϊόν. 

Α/Α 16Β. Το ίδιο 10 

Α/Α 23. ∆εν έχει  χρησιµοποιηθεί ποτέ 30mm και δεν έχει ζητηθεί. 

             Α/Α 24. Ισχύει ότι και στον Α/Α 23 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ PROTON  

Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής βάσει των προδιαγραφών. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ GMK 

Α/Α 6. Η προδιαγραφή είναι γενική, υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής. 

Α/Α 15. Οι προδιαγραφές είναι γενικές, υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής. 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ MAVROGENIS 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 



 

 

A/A 1. H προδιαγραφή είναι γενική και  αν προσδιορίσουµε να είναι ορθογώνια διατοµής 

περιορίζουµε τη συµµετοχή και φωτογραφίζουµε εταιρείες. 

Α/Α 6. Η προδιαγραφή είναι γενική, υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής. 

Α/Α 14,  Α/Α16. Η προδιαγραφή είναι γενική, υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής. Το αποστειρωµένο 

κάλυµµα που µας προσφέρεται δεν έχει ζητηθεί από τους χρήστες. 

Α/Α 18. Το είδος ∆ που µας προσφέρεται δεν έχει ζητηθεί από τους χρήστες. 

Τα νέα είδη που µας προτείνεται δεν έχουν ζητηθεί. 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

Α/Α 15. Η προδιαγραφή είναι γενική, υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής. Το είδος δ  που µας 

προσφέρεται δεν έχει ζητηθεί από τους χρήστες. 

Α/Α 23, Α/Α 24. Η προδιαγραφή είναι γενική, υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής 

Το νέο είδος που µας προτείνεται δεν έχει ζητηθεί. 

 

 


