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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ » 

(CPV: 33162200-5)

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

Σε  εκτέλεση  της  υπ’αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015  (Θέμα 1)  Απόφασης  της  ΕΠΥ  και  ενόψει  της  σύνταξης  τεχνικών
προδιαγραφών που αφορά στο Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV:  33162200-5),
καλεί τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  να  υποβάλουν  στο  Τμήμα  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου,  τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα των προϊόντων ενδιαφέροντός τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών,
η  οποία  άρχεται  από  την  επόμενη  της  ανάρτησης  της  παρούσας  ανακοίνωσης  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου
(http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm), ήτοι από την Δευτέρα 2/11/2015  έως και την Τετάρτη 2/12/2015
Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να γίνει στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η υποβολή των τεχνικών
προδιαγραφών θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Τμήμα Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών
που θα οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό.
Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

DEPUTY FINANCE DEPARTMENT
SUPPLIES DEPARTMENT
INFORMATION:  THEOHAROPOULOU AN. Protocol Number: …… /…… /2015 
TEL:  213 2058348 DATE: …… /…… /2015
FAX: 213 2058614

                                                     
INVITATION TO SUMBIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE INTERNATIONAL TENDER 

FOR  «OPERATING-THEATRE INSTRUMENTS» SUPPLY
(CPV: 33162200-5 )

    The "GENERAL HOSPITAL OF ATTICA SISMANOGLIO- AMALIA FLEMING",  

enforcing  the  decision  No  65/17-7-2015/21-7-2015  of  the  Health  Procurement  Commission  and  in  view  of  drawing
up technical  specifications  for   the  international   tender  for  «OPERATING-THEATRE  INSTRUMENTS» supply
(CPV: 33162200-5), invites interested suppliers to submit technical specifications and standards  for the products of their
interest, to the Hospital Supplies Department strictly within thirty (30) days, starting from the next day this invitation will
appear on the hospital’s website (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm), i.e. Monday 2nd November 2015
to Wednesday 2nd December 2015.
Technical specifications can be submitted either in Greek and/or in English.Technical specifications should be submitted
in paper and in digital form (cd, dvd, usb memory stick).
All submissions will be delivered to the Appointed Specifications Committee.
The final draft of the Specifications Committee will be open to public consultation.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm
http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm


ΕΡΓΑΛΕΙA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  (CPV: 33162200-5)

A. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΆ ΕΊΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ

1. Τροκάρ με κόπτον άκρο σχήματος νυστεριού , με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα  

2. Τροκάρ τύπου Hasson με  μπαλόνι και αιμοστατικό σπόγγο σε διαμέτρους 10 mm και 12 mm

3. Τροκάρ εξωπεριτοναϊκής εφαρμογής με μπαλόνι για δημιουργία χώρου  εργασίας για λαπαροσκοπική
χρήση

4. Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος σε λαπαροσκοπική  αποκατάσταση κήλης

5. Βελόνες πνευμοπεριτοναίου τύπου verres, σε διάφορα μήκη      

6. Βελόνη σύλληψης ραμμάτων  

7. Σύστημα πλύσης – αναρρόφησης – διαθερμίας τύπου Hook ή σπάτουλα.  

8. Σύστημα πλύσης – αναρρόφησης διαθερμίας                                            

9. Βρόγχοι απολίνωσης με ράμματα απορροφήσιμα και μη 

10. Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής παρασκευασμάτων 10mm και 15mm

11. Εργαλεία  ενδοσκοπικής απολίνωσης   διαμέτρων  10mm και 12mm με κλιπ σε μεγέθη      S-M-L

12. Κλιπ  απολίνωσης για  χρήση  σε λαπαροσκοπικές  και  ανοικτές  επεμβάσεις και κασέτες 

13. Λαβιδες  πολλαπλών  χρήσεων  ενδοσκοπικής  απολίνωσης  αγγείων  για  εφαρμογή   
         κλιπ  5,10, 12   χιλιοστών  και κασέτες

14. Ψαλίδι  υπερήχων  διαμέτρου  5    mm με  κυρτή  και  ευθεία  κοπτική  λάμα,  με  δυνατοτητα
ενεργοποιησης  με  χερι  και  ποδι,πληρως  περιστρεφομενη  360 μοιρες   και με  γεννήτρια υπερήχων
ως συνοδό εξοπλισμό.                                                                                              

15. Ατραυματικές ενδοσκοπικές  λαβίδες σύλληψης τύπου grasper  

16. Ατραυματικές ενδοσκοπικές λαβίδες  5mm ισχυρές με δόντια, θυριδωτές

17. Ενδοσκοπικά ντισεκτέρ  5mm

18. Ενδοσκοπικό ψαλίδι κυρτό (τύπου Metzenbaum)  

19. Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης μεγάλων οργάνων   τύπου Babcock 

20. Σετ  τροκάρ  για  λαπαροσκοπική  χρήση  

21. Ενδοσκοπικο  άγκιστρο  απώθησης  οργάνων   

22. Άγκιστρα απώθησης ήπατος   τύπου βεντάλιας                                         



23. Ενδοσκοπικά κουκουτσάκια διαμέτρου 5mm                     

24. .Λαπαροσκοπικο  σύστημα  αεροστεγούς  εισαγωγής  της  χειρός  στην  κοιλιακή  χώρα 

25. Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης πνεύμονα διαμέτρου 12mm                     

26. Θωρακικά τροκάρ   5-15mm                     

27. Αγκιστρο  απώθησης  πνεύμονος  τύπου  βεντάλιας                           

28. .Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, σε διάφορα μήκη , το οποίο
δύναται  να  δεχθεί  αρθρούμενες  και  ευθείες  κεφαλές  για  όλους  τους  τύπους  ιστών,  σε  μεγέθη
συρραφής 30mm, 35 mm, 45mm και 60mm

29. .Ενδοσκοπικό  ισχυρό ράμμα Νο 2 και 2/0 

30. Αιμοστατική  λαβίδα  για  το  αυτοελεγχόμενο  συστημα  ηλεκτροθερμικης   συγκολλησης  αγγείων
διατομής έως 7mm με δυνατότητα κοπής ή αιμόστασης ή συνδυασμός αυτών

31. Αιμοστατικη  λαβίδα ηλεκτροθεμικής   συγκόλλησης   αγγείων  με  ταυτόχρονη χρήση  τεχνολογίας
υπερήχων  

32. Ενδοσκοπική διπολική  λαβίδα  στεγανοποίησης  και  διατομής ιστών  και  αγγείων διαμέτρου 5mm

33. Ενδοσκοπικές   λαβίδες  και  κλιπ  στερέωσης  ραμμάτων  για    ουρολογική  χρήση πολλαπλών
χρήσεων , με απορροφήσιμα κλιπ σε κασέτα για  ανοικτή  και  λαπαροσκοπική  χρήση.

  
B. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών, επαναφορτιζόμενα, με ενσωματωμένη κασέτα στο 
       εργαλείο ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ, ΛΕΠΤΟΙ,ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ, ΠΑΧΕΙΣ)

2. Ανταλλακτικές κασέτες για τα ανωτέρω εργαλεία

3. Αυτόματα  ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία  ,περιστρεφόμενα,  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΤΥΠΟΥΣ
ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ, ΛΕΠΤΟΙ,ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ, ΠΑΧΕΙΣ)

4. Κυρτοί  κυκλικοί αναστομωτήρες  με δυνατότητα συρραφής και διατομής ιστών διαφόρου
πάχους και διαμέτρου αναστόμωσης 21-33mm

5.  Αυτόματες λαβίδες περίπασης οισοφάγου – εντέρου,  μίας χρήσεως 45 mm και 65mm

6. Εργαλεία  ευθείας  συρραφής  –  διατομής  –  αναστόμωσης  ιστών,  επαναφορτιζόμενα,  με
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 55  mm -100  mm , ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ
(ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ, ΛΕΠΤΟΙ,ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ, ΠΑΧΕΙΣ)

7. Ανταλλακτικές κασέτες για τα ανωτέρω εργαλεία

8. Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων, μίας χρήσεως μεγέθους S,M,L.



9. Εργαλεία συρραφής δέρματος μεγάλου μεγέθους.

10.  Εξωλκείς αγκτήρων (κλιπ) δέρματος μιας χρήσεως.

11. Εργαλεία καθήλωσης πλέγματος για ανοιχτή επέμβαση κήλης, με ανταλλακτικές κασέτες .

12. Σετ ηλεκτροδίων για τον εντοπισμό λαρυγγικών νεύρων κατά την επέμβαση θυρεοειδή , μιας
χρήσεως.

13. Ηλεκτρόδιο καταγραφής ηλεκτρομυογραφήματος ,κρικοφαρυγγικού μυός και /ή φωνητικών
χορδών.

14. Λαβίδες πολλαπλών χρήσεων για την συγκράτηση των αγκτήρων (κλιπ) απολίνωσης αγγείων
εντός  των  σιαγόνων   και  αγκτήρες  (κλιπ)  αγγείων,  μίας  χρήσεως,  αποστειρωμένα,
απορροφήσιμα  για τις λαβίδες.

15. Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης συρραφής- διατομής 40mm και ανταλλακτικές
κασέτες ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ, ΛΕΠΤΟΙ,ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ, ΠΑΧΕΙΣ).

16. Εργαλεία ευθείας συρραφής – διατομής – αναστόμωσης ιστών  επαναφορτιζόμενα που να
δέχονται  στο  ίδιο  στέλεχος  ευθείες  και  αρθρούμενες  ανταλλακτικές  κεφαλές  ,  μήκους
συρραφής    30mm,  45mm &  60  mm,  επαναφορτιζόμενα  και  ανταλλακτικές  κασέτες  ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ, ΛΕΠΤΟΙ,ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ, ΠΑΧΕΙΣ).

17. Σετ αιμορροειδεκτομής

18. Αιμοστατικά  ψαλίδια  και  εργαλεία  υπερήχων  ,  μίας  χρήσεως   με   παραχώρηση  πηγής
υπερήχων για όλα τα παραπάνω εργαλεία υπερήχων.

19. Λαβίδες ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής έως και 7mm, μίας χρήσεως,  με
παραχώρηση της πηγής υπερήχων για όλα τα εργαλεία.


