
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Το σετ να αποτελείται από: 
 

1. Μια βελόνα πνευμοπεριτονιαίου Verres 120mm. 
 

2. Ένα σετ τροκάρ διαμέτρου 10/11mm αποτελούμενο από: 
α) Δύο (2) κάνουλες πλαστικές ελαφρού βάρους με βαλβίδα  για την εισαγωγή CO2, κατάλληλες για αποστείρωση στον 

υγρό κλίβανο του Νοσοκομείου 

β) Ένα στυλεό τροκάρ με κοπτικό άκρο μικρού πλάτους  και ταυτόχρονης διήνησης την ιστών και με ενσωματωμένο 
ατραυματικό κάλυμμα και μηχανισμό επαναφοράς της. 

γ) Βαλβίδα/σώμα τροκάρ μιας χρήσης σφαιρική που να κουμπώνει με ασφάλεια στην κάνουλα του τροκάρ των 10mm 
και να αφαιρείται με μια κίνηση για εξαγωγή παρασκευασμάτων, με ενσωματωμένο μετακινούμενο μειωτήρα από 10mm 

σε 5mm και εσωτερική κωνική βαλβίδα αεροστεγανότητας μιας χρήσης. 

 
3. Ένα σετ τροκάρ διαμέτρου 5mm αποτελούμενο από: 

α) Δύο (2) κάνουλες πλαστικές ελαφρού βάρους με βαλβίδα  για την εισαγωγή CO2, φέρουσα ενσωματωμένο 
σταθεροποιητή κατάλληλες για αποστείρωση στον υγρό κλίβανο του Νοσοκομείου 

β) Στυλεό τροκάρ πολλαπλών χρήσεων με άκρο διήνησης τύπου “pencilpoint” 
γ) Βαλβίδα μιας χρήσεως για τα τροκάρ 5mm αποτελούμενη από ειδική κωνική βαλβίδα αεροστεγανότητας μιας χρήσης 

σε συσκευασία ενός (1) και δύο (2) τεμαχίων. 

 
4. Ένα τροκάρ διαμέτρου 12mm πολλαπλών χρήσεων αποτελούμενο από:  

α) Μια κάνουλα πλαστική ελαφρού βάρους με βαλβίδα για την εισαγωγή CO2, κατάλληλη για αποστείρωση στον υγρό 
κλίβανο του Νοσοκομείου. 

β) Στυλεό τροκάρ πολλαπλών χρήσεων με κοπτικό άκρο μικρού πλάτους και ταυτόχρονης διήνησης των ιστών με 

ενσωματωμένο ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης που κλειδώνει κατά την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα 
και μηχανισμό επαναφοράς της. 

γ) Βαλβίδα/σώμα τοκάρ μιας χρήσης σφαιρική που να κουμπώνει με ασφάλεια στην κάνουλα του τροκάρ και να 
αφαιρείται με μια κίνηση για εξαγωγή παρασκευασμάτων, με δύο ενσωματωμένους μετακινούμενους μειωτήρες 10mm 

και 5mm και εσωτερική κωνική βαλβίδα αεροστεγανότητας μιας χρήσης. 

 
5. Λαβή πολλαπλών χρήσεων κατάλληλη για την τοποθέτηση της στο τροκάρ των 12mm ώστε να μπορεί να μετατραπεί 

σε οπτικό τροκάρ. 
 

6. Ανταλλακτικός διάφανος στυλεός τύπου “duckbill” για την μετατροπή του τροκάρ των 12mm σε οπτικό τροκάρ. 
 

7. Μια λαβή απολίνωσης αγγείων πολλαπλών χρήσεων, μήκους 31cm και διαμέτρου 10mm. 

 
8. Ανταλλακτικό στυλεό κλιπς, με 20 κλιπς τιτανίου μεγέθους M-L. 

 
9. Δύο λαβίδες σύλληψης, θυριδωτή long, περιστρεφόμενη 360ο, μονωμένη, διαμέτρου 5mm και μήκους 355mm, 

διαιρούμενη σε τρία μέρη που να αποτελείται από: 

    α) Λαβή πολλαπλών χρήσεων γωνιώδη, με περιστρεφόμενο 360ο μονωμένο μηχανισμό στυλεού με Ratchet που να 
μπορεί να συνδεθεί με μονοπολική διαθερμία. 

    β) Εσωτερικό μηχανισμό στυλεού πολλαπλών χρήσεων με άκρο grasper fenestrated long, περιστρεφόμενος 360ο 

μονωμένος. Μήκος στυλεού 355mm και διάμετρος 5mm. 

    γ) Κάνουλα μονωμένη και με κανάλι καθαρισμού. 
 

10. Μια λαβίδα σύλληψης ισχυρή περιστρεφόμενη 360ο, μονωμένη, διαμέτρου 5mm και μήκους 355mm, διαιρούμενη σε 

τρία μέρη που να αποτελείται από: 
      α) Λαβή πολλαπλών χρήσεων γωνιώδη, με περιστρεφόμενο 360ο μονωμένο μηχανισμό στυλεού με Ratchet που να 

μπορεί να συνδεθεί με μονοπολική διαθερμία. 
      β) Εσωτερικό μηχανισμό στυλεού πολλαπλών χρήσεων με άκρο grasper clinch, περιστρεφόμενος 360ο μονωμένος. 

Μήκος στυλεού 355mm και διάμετρος 5mm. 

      γ) Κάνουλα μονωμένη και με κανάλι καθαρισμού. 
 

11. Μια λαβίδα αποκόλλησης-διαχωρισμού με κυρτά ατραυματικά άκρα, περιστρεφόμενη 360ο , μονωμένη, μήκος 
στυλεού 355mm και διάμετρος 5mm. Διαιρούμενη σε τρία μέρη που να αποτελείται από: 

       α) Μια λαβή πολλαπλών χρήσεων γωνιώδη, με περιστρεφόμενο 360ο μονωμένο μηχανισμό στυλεού χωρίς Ratchet 
που να μπορεί να συνδεθεί με μονοπολική διαθερμία. 



       β) Εσωτερικό μηχανισμό στυλεού πολλαπλών χρήσεων με άκρο dissector κυρτό τύπου Maryland, περιστρεφόμενος 
360ο , μονωμένος. Μήκος στυλεού 355mm και διάμετρος 5mm. 

       γ) Κάνουλα μονωμένη και με κανάλι καθαρισμού. 
 

12. Ένα ψαλίδι τύπου metzenbaum κυρτό διαμέτρου 5mm και μήκους 33cm, διαιρούμενο σε δύο μέρη που να 

αποτελείται από:  
α) Μία λαβή πολλαπλών χρήσεων γωνιώδη, με περιστρεφόμενο 360ο μονωμένο κάλυμμα στυλεού και κανάλι εσωτερικού 

καθαρισμού. 
β) Εσωτερικό μηχανισμό εργαλείου ψαλιδιού τύπου metzenbaum, με κυρτό άκρο. 

 
13. Ένα ηλεκτρόδιο μονοπολικής διαθερμίας τύπου L-Hook, 5mm, μήκους 34cm, πολλαπλών χρήσεων, με εργονομική 

χειρολαβή και άκρο μονοπολικής διαθερμίας, μονωμένο μέχρι το άκρο από ειδικό υλικό. 

 
14. Ένα ηλεκτρόδιο μονοπολικής διαθερμίας τύπου «σπάτουλα», 5mm, μήκους 34cm, πολλαπλών χρήσεων, με 

εργονομική χειρολαβή και άκρο μονοπολικής διαθερμίας, μονωμένο μέχρι το άκρο από ειδικό υλικό. 
 

15. Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο έκπλυσης-αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων 5mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

ατσάλι, αποτελούμενο από: 
      α) Στυλεό μήκους 30cm (χωρίς τη λαβή), με 16 οπές αναρρόφησης που να συναρμολογείται εύκολα και με 

ασφάλεια με την λαβή, χωρίς την ανάγκη άλλου εργαλείου. 
      β) Εργονομική λαβή συμμετρικού βάρους, χωρίς διαθερμία που να φέρει δύο μηχανισμούς (έναν για έκπλυση και 

έναν για αναρρόφηση) με βαλβίδες εξαιρετικής ποιότητας, παρέχοντας ακρίβεια στους χειρισμούς και στεγανότητα και 
με επαναφορά στο σημείο μηδέν για χρήση με το ένα χέρι. 

 

16. Για την συντήρηση και καλή λειτουργία των εργαλείων είναι απαραίτητο: 
      1. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος προϊόντων του εργοστασίου κατασκευής καθώς και η μετάφρασή του στα 

ελληνικά. 
      2. Στα εργαλεία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark. Υποχρεωτική κατάθεση πιστοποιητικών CE και ISO του 

κατασκευαστή. 

      3. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. 
      4. Κατάλογος πελατών (Νοσοκομεία που προμηθεύονται τα είδη). 

      5. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα 
κατασκευής του υλικού και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής ( σε περίπτωση που είναι διαφορετικά). 

      6. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καλά σχεδιασμένα και σε κατάλληλο μέγεθος ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα 

για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην χρήση τους χωρίς να απαιτούν 
περίπλοκους χειρισμούς, χρονοβόρες ρυθμίσεις και συναρμολογήσεις.  

      7. Απαραίτητη προϋπόθεση: Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τα ζητούμενα μεγέθη της προκήρυξης. 
Να αναφερθούν αναλυτικά οι αποκλίσεις των προσφερομένων από τις τεχνικές προδιαγραφές με ποινή απόρριψης. 

      8. Να είναι ελαφρά ως προς το βάρος και με εργονομικό σχεδιασμό για να επιτελούν τον προορισμό τους με απλούς 
χειρισμούς. 

      9. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να είναι 

εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά Δημόσια, 
Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων και ειδικά των 

ανταλλακτικών εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους ή την επισκευή του στο Νοσοκομείο, η οποία 
θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών. 

     10. Θα αξιολογηθεί η συμβατότητα των προσφερομένων με τον υπάρχον εξοπλισμό των χειρουργείων. 

     11. Να δηλώνεται η μέθοδος αποστείρωσης. 
 

 


