
Τετνικές προδιαγραθές  
 

 

 

 

 1)  Τροκάρ διαμέηροσ 10/12mm πνιιαπιώλ ρξήζεσλ απνηεινύκελν από: 

 

A. Κάλνπια πιαζηηθή ειαθξνύ βάξνπο, ιεηηνπξγηθνύ κήθνπο 105mm , κε ινμεπκέλν ηειηθό άθξν γηα επθνιόηεξε 

δηείζδπζε θαη εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα γηα ηελ άξηζηε ζηαζεξνπνίεζε ζην θνηιηαθό ηνίρσκα. Με εηδηθή ππνδνρή 

ε νπνία λα δέρεηαη βαιβίδα/ζώκα ηξνθάξ universal 5/12mm, ε νπνία λα ζπλδέεηαη αεξνζηεγώο κε δηάηαμε 

θνπκπώκαηνο, δηαζέηνληαο νδεγά ζεκεία, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε θαη αζθαιή ζύλδεζε θαη ηεο θάλνπιαο ηνπ 

ηξνθάξ κε ηελ βαιβίδα/ζώκα universal γηα εμαγσγή παξαζθεπάζκαηνο.    

 

B. ηπιεό ηξνθάξ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  10/12mm κε κε άθξν δηήλεζεο ησλ ηζηώλ (pencil point) 

Γ. ηπιεό ηξνθάξ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  10/11mm κε άθξν δηήλεζεο ησλ ηζηώλ (pencil point) 

 

 

2)   Σεη Αναλωζίμων Λαπαροζκοπικής Χολοκσζηεκηομής απνηεινύκελν από: 
 

1.Ηιεθηξόδην κνλνπνιηθήο δηαζεξκίαο, κίαο ρξήζεσο, δηακέηξνπ 5mm, κήθνπο 330mm,κε άθξν ζρήκαηνο L-Ηννk, κε 

εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή, κε κνλσκέλν έσο ηα άθξα ειεθηξηθά ζηπιεό, εθνδηαζκέλν κε αθξνδέθηε θαη ζπλνδεπόκελν κε 

θαιώδην κνλνπνιηθήο δηαζεξκίαο.   
 

2. ύζηεκα πιύζεο – αλαξξόθεζεο – δηαζεξκίαο δηακέηξνπ 5mm κε ρεηξνιαβή ηύπνπ ηξνκπέηαο. Να δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν ζύζηεκα ζσιελώζεσλ γηα ηελ πιύζε θαη ηελ αλαξξόθεζε.   

 

3. Δλδνζθνπηθά θνπθνπηζάθηα ζε ζπζθεπαζία ηξηώλ ηεκαρίσλ, δηακέηξνπ 5mm κε ηπθιό αηξαπκαηηθό άθξν. Ο ζηπιεόο 

λα είλαη πιήξσο κνλσκέλνο θαη λα έρεη κήθνο 45cm. Σν άθξν/θνπθνπηζάθη λα είλαη από 100% βακβάθη εκβαπηηζκέλν ζε 

αθηηλνζθηεξή νπζία θαη λα είλαη πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο γηα άκεζν, γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθό έιεγρν κηθξώλ 

αηκνξξαγηώλ. 

 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ – ΔΙΓΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

-Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ή γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο CE MARK ησλ 

πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνπλ, από πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκό & ΙSΟ θαηαζθεπαζηή (επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα ) 

-Σα θαηαηεζεηκέλα  prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Τπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία 

ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

-Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη γηα θάζε 

πξνζθεξόκελν είδνο : Α. κε ηνλ αύμνληα αξηζκό, ηνπ πίλαθα ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο καο, Β. ηελ 

εκπνξηθή νλνκαζία – κάξθα - θσδηθό, ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ θάζε είδνπο  Γ. ηελ ζπζθεπαζία ,  Γ. 

ηνλ θσδηθό ΔΚΑΠΣΤ., 

Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλε από 

ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ζηα ειιεληθά δεκόζηα, ηξαηησηηθά θαη Ιδησηηθά 

Ννζνθνκεία ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ πξντόλησλ ζην λνζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαζώο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ή ζε πηζαλή αλάθιεζε/ απόζπξζε 

πξντόληνο ή κεηά από ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Υξεζηώλ Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξντόλησλ 

(ιεπθή θάξηα)» από ηνλ ρξήζηε. 

 

 


