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1 ΚΤΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΟΜΩΣΗΡΕ 

1Α Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ μικουσ ςτυλεοφ 18cm  με φψοσ 

ανοικτου κλιπ 5,5mm   με μθχανιςμό ελζγχου αςφαλοφσ 

πυροδότθςθσ , μζςω πλαςτικισ ροδζλασ ςτθν κεφαλι ,με ιςχυρά  

κλιπσ από  κράμα τιτάνιου , με ειδικι αντιολιςκιτικι λαβι για 

μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν πυροδότθςθ ,με τεχνολογία 

ρυκμιηόμενθσ ςφγκλειςθσ κλιπ  κ από 1-2.5mm με φψοσ ανοικτοφ 

κλιπ 5.5mm και αντιολιςκθτικι χειρολαβι για όλουσ τουσ τφπουσ 

ιςτϊν .
98834 1Α1 Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ μεγζκουσ 25 mm, EKTO 430,00 € 2 430,00 € 860,00 € 206,40 € 1.066,40 €
98835 1Α2 Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ μεγζκουσ 29 mm, ΕΚΣΟ 405,00 € 30 403,00 € 12.090,00 € 2.901,60 € 14.991,60 €
51136 1Α3 Κυκλικοί αναςτομωτιρεσ μεγζκουσ 33 mm, ΕΚΣΟ 440,00 € 2 440,00 € 880,00 € 211,20 € 1.091,20 €

1Β
Kυκλικόσ αναςτομωτιρασ αςφαλοφσ βατότθτασ αναςτόμωςθσ με 

ιςχυρά, αςφαλι κλιπ τιτανίου, ορκογϊνιασ διατομισ διαμζτρου 

0.35mm και άνω που να διακζτουν αντοχι ςε λφγιςμα μεγαλφτερθ 

από 18 Newton για αποφυγι ςτρζβλωςθσ του κλιπ, και 

ανακλινόμενο άκμονα, για παχείσ και κανονικοφσ ιςτοφσ με κλιπ 

3,5mm και  4.8 mm   (Μικουσ ςτυλεοφ 22cm)

98834 1Β1  κυκλικοι αναςτομωτθρεσ διαμζτρου 25 mm με ανακλινομενο 

ακμονα 

56.7.1 430,00 € 2 430,00 € 860,00 € 206,40 € 1.066,40 €

1Β2  κυκλικοι αναςτομωτθρεσ διαμζτρου 28 mm με ανακλινομενο 

ακμονα 

56.7.1 430,00 € 2 430,00 € 860,00 € 206,40 € 1.066,40 €

52795 1Β3  κυκλικοι αναςτομωτθρεσ διαμζτρου 31 mm με ανακλινομενο 

ακμονα 

56.7.1 430,00 € 30 430,00 € 12.900,00 € 3.096,00 € 15.996,00 €

2 ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΟΜΗ/ΑΝΑΣΟΜΩΗ



2Α
Ευκφγραμμα επαναφορτιηόμενα εργαλεία διατομισ/ αναςτόμωςθσ 

με κλιπ από τιτάνιο και μοχλό επιλογισ ρφκμιςθσ φψουσ 

κλειςίματοσ του κλιπ ςε κάκε πυροδότθςθ, ανάλογα με το πάχοσ 

του ιςτοφ, ςτο 1.5mm (για κανονικοφσ ιςτοφσ) ι ςτο 1.8mm (για 

ενδιάμεςουσ ιςτοφσ) ι 2.0mm (για παχφσ ιςτοφσ), χωρίσ τθν 

εναλλαγι διαφορετικϊν ανταλλακτικϊν καςετϊν. Με εργονομικό 

ςχεδίαςμά για χειριςμό του εργαλείου με το ζνα χζρι και με 

δυνατότθτα αμφίπλευρθσ πυροδότθςθσ .Να δζχεται καςςζτεσ με 

κλιπ τιτανίου και ζξι γραμμζσ ςυρραφισ για καλφτερθ αιμόςταςθ .

90123 2Α1 μικουσ 55 mm 56.7.88 270,00 € 24 270,00 € 6.480,00 € 1.555,20 € 8.035,20 €
7000050 2Α2 μικουσ 75 mm 56.7.90 310,00 € 160 310,00 € 49.600,00 € 11.904,00 € 61.504,00 €

2Β
Μια καςζτα για τρία διαφορετικά πάχθ ιςτοφ (κανονικό, ενδιάμεςο 

και παχφ), με ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, κλιπ τιτανίου και ζξι 

γραμμζσ ςυρραφισ, για χριςθ με τουσ ωσ άνω κοπτοράπτεσ, 

μικουσ 55 & 75 mm. Για χριςθ με τα εργαλεία του Α/Α 2Α

90124 2Β1 μικουσ 55 mm 56.7.89 120,00 € 48 120,00 € 5.760,00 € 1.382,40 € 7.142,40 €
90109 2Β2 μικουσ 75 mm 56.7.91 140,00 € 320 140,00 € 44.800,00 € 10.752,00 € 55.552,00 €

2Γ Εργαλεία ευκείασ ςυρραφισ-διατομισ ιςτϊν επαναφορτιηόμενα με 

νζα κοπτικι λάμα από ανοξείδωτο ατςάλι 440  ςε κάκε 

επαναφόρτιςθ με ιςχυροφσ αγκτιρεσ  ορκογϊνιασ  διατομισ 

(κλιπσ),με δυνατότθτα αμφίπλευρθσ πυροδότθςθσ  εφοδιαςμζνα 

με τεχνολογία κατευκυνόμενθσ ςφγκλιςθσ του κλιπ, για 

μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα ςτισ ςτρεβλϊςεισ κατά τθν 

πυροδότθςθ.Με μθκοσ ςυρραφισ 80mm για κανονικοφσ και παχείσ 

ιςτοφσ.

2Γ1 μικουσ 60 mm για κανονικοφσ ιςτοφσ 56.7.105 280,00 € 5 280,00 € 1.400,00 € 336,00 € 1.736,00 €
60708 2Γ2 μικουσ 60 mm για παχείσ ιςτοφσ 56.7.105 280,00 € 10 280,00 € 2.800,00 € 672,00 € 3.472,00 €

2Γ3 μικουσ 80 mm για κανονικοφσ ιςτοφσ 56.7.90 310,00 € 10 310,00 € 3.100,00 € 744,00 € 3.844,00 €
98640 2Γ4 μικουσ 80 mm για παχείσ ιςτοφσ 56.7.90 310,00 € 70 310,00 € 21.700,00 € 5.208,00 € 26.908,00 €

2Γ5 μικουσ 100 mm για κανονικοφσ ιςτοφσ 56.7.35 319,85 € 1 319,85 € 319,85 € 76,76 € 396,61 €

2Γ6 μικουσ 100 mm για παχείσ ιςτοφσ 56.7.39 319,95 € 2 319,95 € 639,90 € 153,58 € 793,48 €



2Δ Ανταλλακτικζσ καςζτεσ με κλιπ ορκογϊνιασ διατομισ και νζα 

κοπτικι λάμα, για τα αντίςτοιχα εργαλεία και για όλα τα πάχθ 

ιςτϊν. Για χριςθ με τα εργαλεία του Α/Α 2Γ

2Δ1 μικουσ 60 mm για κανονικοφσ ιςτοφσ 56.7.107 144,00 € 5 144,00 € 720,00 € 172,80 € 892,80 €

2Δ2 μικουσ 60 mm για παχείσ ιςτοφσ 56.7.107 144,00 € 6 144,00 € 864,00 € 207,36 € 1.071,36 €

2Δ3 μικουσ 80 mm για κανονικοφσ ιςτοφσ 56.7.108 207,00 € 10 207,00 € 2.070,00 € 496,80 € 2.566,80 €
98641 2Δ4 μικουσ 80 mm για παχείσ ιςτοφσ 56.7.108 207,00 € 70 207,00 € 14.490,00 € 3.477,60 € 17.967,60 €

2Δ5 μικουσ 100 mm για κανονικοφσ ιςτοφσ 56.7.77 280,00 € 2 280,00 € 560,00 € 134,40 € 694,40 €

2Δ6 μικουσ 100 mm για παχείσ ιςτοφσ 56.7.77 280,00 € 2 280,00 € 560,00 € 134,40 € 694,40 €
60147 3

Αυτόματο επαναφορτιηόμενο εργαλείο διατομισ / αναςτόμωςθσ  

παχζων ιςτϊν κυρτισ κεφαλισ, με 40mm και προφίλ 30mm και 

δυνατότθτα εναλλαγισ καςετϊν διαφορετικοφ τφπου πάνω ςτο 

ίδιο εργαλείο γραμμι ςυρραφισ, με κλιπ από κράμα τιτανίου 

ανκεκτικά ςτθ ςτρζβλωςθ, για καλφτερθ αιμόςταςθ και προφίλ 

30mm για αποτελεςματικότερθ πρόςβαςθ ςε δφςκολα ανατομικά 

περιοχζσ και δυνατότθτα χριςθσ με το ζνα χζρι διαμζςου δφο 

ευκρινϊν διαχωριηόμενων χειρολαβϊν για επεμβάςεισ χαμθλισ 

πρόςκιασ εκτομισ.

ΕΚΣΟ 25 450,00 € 11.250,00 € 2.700,00 € 13.950,00 €

100847 3Α Ανταλλακτικι καςζτα κυρτισ κεφαλισ, παχζων ιςτϊν, με κλιπσ 

τιτανίου & 40 mm γραμμι ςυρραφισ του είδουσ  χριςθ με το 

εργαλείο του Α/Α 3

ΕΚΣΟ 5 200,00 € 1.000,00 € 240,00 € 1.240,00 €

4  ΕΣ ΑΙΜΟΡΟΙΔΕΚΣΟΜΗ 
60736 4Α

ΕΣ LONGO αποτελείται από ζναν ειδικό ευκφ κυκλικό 

αναςτομωτιρα μεγζκουσ 33mm, μθ αποςπϊμενθσ κεφαλισ, 

μεγάλου αποκθκευτικοφ χϊρου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 19cc, 

με κατάλλθλθ διαβάκμιςθ βάκουσ εφαρμογισ, με κλιπ από τιτάνιο 

και δυνατότθτα ςφγκλειςθσ κλιπ από 0.75- 1.5mm, με μθχανιςμό 

ελζγχου τθσ πυροδότθςθσ που να αποτελείται από ζναν κυκλικό 

διαςτολζα πρωκτοφ, ζνα πρωκτοςκόπιο περίπαρςθσ και ζνα 

ςτακεροποιθτι ράμματοσ μικουσ 10cm.

56.7.7 440,00 € 10 440,00 € 4.400,00 € 1.056,00 € 5.456,00 €



52195 4Β
ετ αιμορροϊδεκτομισ με ειδικό ευκφ κυκλικό αναςτομωτιρα, με 

αποςπϊμενθ κεφαλι διαμζτρου 33 mm, με κατάλλθλθ διαβάκμιςθ 

βάκουσ εφαρμογισ, με κυκλικό διαςτολζα ορκοφ, πρωκτοςκόπιο 

περίπαρςθσ, ςτακεροποιθτι, με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογϊνιασ 

διατομισ και δυνατότθτα ςφγκλιςθσ των αγκτιρων (clips) ςε 1.5mm 

ι 2mm.

56.7.104 455,00 € 5 455,00 € 2.275,00 € 546,00 € 2.821,00 €

4Γ
Πλιρεσ ςετ για απολίνωςθ κλάδων αιμορροιδικισ αρτθρίασ μιάσ 

χριςθσ που να περιλαμβάνει : Διάφανο πλαςτικό 

πρωκτοδιαςτολζα που να φζρει ειδικό ςτακερό οδθγό για 

κακιλωςθ βελονοκάτοχου και κακοδιγθςθ τθσ βελόνασ ςυρραφισ 

, Ειδικό βελονοκάτοχο μίασ ι πολλαπλϊν χριςεων , Σουλάχιςτον 

ζξι ειδικά χειρουργικά ράμματα , ςυνοδό εξοπλιςμό γεννιτρια 

υπεριχων με ψυχρό φωτιςμό και ενςωματωμζνο Doppler 

ςυνεχοφσ αλλά και διακεκομμζνου κφματοσ.

56.7.85 550,00 € 5 500,00 € 2.500,00 € 600,00 € 3.100,00 €

5 ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟΙ ΚΟΠΣΟΡΑΠΣΕ 

5A Εύθακπηνη Ηιεθηξνθίλεηνη , επαλαθνξηηδόκελνη θνπηνξάπηεο, 

κεγέζνπο 45  mm, δηακέηξνπ 12 mm, δηαθόξωλ κεθώλ , κε 

ελζωκαηωκέλε ιάκα ζην ζηέιερνο ηνπ εξγαιείνπ από αλνμείδωην 

αηζάιη 420. Να δέρεηαη θαζέηεο κε ηξηπιή γξακκή ζπξξαθήο 

εθαηέξωζελ ηεο γξακκήο δηαηνκήο κε θιηπο από θξάκα ηηηάληνπ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηζηώλ . Γηα αγγεηαθνύο ηζηνύο  

κε θιείζηκν ηνπ θιηπ ζην 1,0mm , γηα ιεπηνύο ηζηνύο κε θιείζηκν ηνπ 

θιηπ ζην 1,5mm , γηα ελδηάκεζνπο ηζηνύο κε θιείζηκν ηνπ θιηπ ζην 

1,8mm θαη γηα παρύο ηζηνύο κε θιείζηκν ηνπ θιηπ ζην 2,0mm . 

Εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό ηεο ιαβήο γηα ρξήζε κε ην έλα ρέξη θαη 

κεραληζκό άξζξωζεο ζηπιενύ γηα γωλίωζε εξγαιείνπ κέρξη θαη 45
ν
 . 

520,00 € 10 520,00 € 5.200,00 € 1.248,00 € 6.448,00 €



5B

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, με ειδικι ατραυματικι 

επιφάνεια ςυγκράτθςθσ ιςτοφ ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου κατά 

τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ, 

με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ διατομισ, 

με μικοσ 45mm για αγγειακοφσ, λεπτοφσ, ενδιάμεςουσ, παχείσ και 

πολφ παχείσ ιςτοφσ για χριςθ με τα εργαλεία τθσ παραγράφου 5Α 

5B1 για αγγειακοφσ ιςτοφσ 55.7.65 251,74 € 2 251,74 € 503,48 € 120,84 € 624,32 €

5B2 για λεπτοφσ ιςτοφσ 55.7.65 251,74 € 2 251,74 € 503,48 € 120,84 € 624,32 €

5B3 για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ 55.7.65 251,74 € 2 251,74 € 503,48 € 120,84 € 624,32 €

5B4 για παχείσ ιςτοφσ 55.7.65 251,74 € 20 251,74 € 5.034,80 € 1.208,35 € 6.243,15 €

5Γ Εύθακπηνη Ηιεθηξνθίλεηνη , επαλαθνξηηδόκελνη θνπηνξάπηεο, 

κεγέζνπο 60 mm, δηακέηξνπ 12 mm, δηάθνξωλ κεθώλ , κε 

ελζωκαηωκέλε ιάκα ζην ζηέιερνο ηνπ εξγαιείνπ από αλνμείδωην 

αηζάιη 420. Να δέρεηαη θαζέηεο κε ηξηπιή γξακκή ζπξξαθήο 

εθαηέξωζελ ηεο γξακκήο δηαηνκήο κε θιηπο από θξάκα ηηηάληνπ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηζηώλ . Γηα αγγεηαθνύο ηζηνύο  

κε θιείζηκν ηνπ θιηπ ζην 1,0mm , γηα ιεπηνύο ηζηνύο κε θιείζηκν ηνπ 

θιηπ ζην 1,5mm , γηα ελδηάκεζνπο ηζηνύο κε θιείζηκν ηνπ θιηπ 1,8mm 

θαη γηα παρύο ηζηνύο κε θιείζηκν ηνπ θιηπ ζην 2,0mm . Εξγνλνκηθό 

ζρεδηαζκό ηεο ιαβήο γηα ρξήζε κε ην έλα ρέξη θαη κεραληζκό 

άξζξωζεο ζηπιενύ γηα γωλίωζε εξγαιείνπ κέρξη θαη 45
ν
 . 

32 520,00 € 16.640,00 € 3.993,60 € 20.633,60 €

5Δ

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ, χωρίσ κοπτικι λάμα, με ειδικι ατραυματικι 

επιφάνεια ςυγκράτθςθσ ιςτοφ ςτισ ςιαγόνεσ του εργαλείου κατά 

τθν διάρκεια τθσ πυροδότθςθσ για ομοιόμορφθ γραμμι ςυρραφισ, 

με τριπλι γραμμι ςυρραφισ εκατζρωκεν τθσ γραμμισ διατομισ, 

με μικοσ 60mm για αγγειακοφσ, λεπτοφσ, ενδιάμεςουσ, παχείσ και 

πολφ παχείσ ιςτοφσ για χριςθ με τα εργαλεία τθσ παραγράφου 5Γ.

5Δ1 για λεπτοφσ ιςτοφσ 55.7.66 225,25 € 2 225,25 € 450,50 € 108,12 € 558,62 €

5Δ2 για ενδιάμεςουσ ιςτοφσ 55.7.66 225,25 € 2 225,25 € 450,50 € 108,12 € 558,62 €

5Δ3 για παχείσ ιςτοφσ 55.7.66 225,25 € 2 225,25 € 450,50 € 108,12 € 558,62 €



5Δ4 για αγγειακοφσ ιςτοφσ 55.7.66 225,25 € 80 225,25 € 18.020,00 € 4.324,80 € 22.344,80 €

ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΑ  ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

6
Εργαλεία ευκείασ ςυρραφισ ιςτϊν επαναφορτιηόμενα, με clips 

τιτανίου με ιςχυροφσ αγκτιρεσ ορκογωνιασ διατομισ και 

δυνατότθτα,αυτόματθσ λειτουργίασ. Θα πρζπει να ζχουν μία 

χειρολαβι. Σο μικοσ ςυρραφισ να είναι 60 και 90mm, κατάλλθλα 

για κανονικοφσ και παχείσ ιςτοφσ.Σζλοσ κα πρζπει να διατίκενται 

αναταλλακτικζσ καςςζτεσ για όλα τα παρακάτω εργαλεία.

6Α Εργαλείο μθκοσ ςυρραφισ 60mm για λεπτοφσ ιςτοφσ 56.7.10 180,00 € 4 180,00 € 720,00 € 172,80 € 892,80 €

6Β Εργαλείο μθκοσ ςυρραφισ 60mm για παχεισ ιςτοφσ 56.7.10 180,00 € 6 180,00 € 1.080,00 € 259,20 € 1.339,20 €

6Γ Εργαλείο μθκοσ ςυρραφισ 90mm για λεπτοφσ ιςτοφσ ΕΚΣΟ  4 225,00 € 900,00 € 216,00 € 1.116,00 €
52809 6Δ Εργαλείο μθκοσ ςυρραφισ 90mm για παχεισ ιςτοφσ ΕΚΣΟ  6 225,00 € 1.350,00 € 324,00 € 1.674,00 €

Ανταλλακτικζσ καςςζτεσ για τα παραπάνω εργαλεία τθσ Α/Α6

6Α1
Ανταλλακτικι καςςζτα μθκοσ ςυρραφισ  60mm για λεπτοφσ ιςτοφσ

56.7.25 80,00 € 4 80,00 € 320,00 € 76,80 € 396,80 €

6Β1
Ανταλλακτικι καςςζτα μθκοσ ςυρραφισ  60mm για παχείσ  ιςτοφσ

56.7.25 80,00 € 6 80,00 € 480,00 € 115,20 € 595,20 €

6Γ1
Ανταλλακτικι καςςζτα μθκοσ ςυρραφισ  90mm για λεπτοφσ ιςτοφσ

56.7.20 87,93 € 4 87,93 € 351,72 € 84,41 € 436,13 €

52809 6Δ1
Ανταλλακτικι καςςζτα μθκοσ ςυρραφισ  90mm για παχείσ σ ιςτοφσ

56.7.20 87,93 € 6 87,93 € 527,58 € 126,62 € 654,20 €

7
Ευκφγραμμα επαναφορτιηόμενα ςυρραπτικά εργαλεία με αγκτιρεσ 

από κράμα τιτανίου και δυνατότθτα χειροκίνθτθσ ρφκμιςθσ του 

φψουσ κλειςτοφ κλιπ ςε οποιαδιποτε τιμι απο1mm εωσ 2.5 χιλ.για 

λεπτοφσ ιςτοφσ και απο 1,5mm εωσ 2,5mm για παχείσ ιςτοφσ, με 

ςτακερό ςτυλεό και μικοσ ςυρραφισ 60χιλ. 

7Α Εργαλείο μθκοσ ςυρραφισ 60mm για παχεισ ιςτοφσ ΕΚΣΟ 5 180,00 € 900,00 € 216,00 € 1.116,00 €

7Α1
Ανταλλακτικι καςςζτα μθκοσ ςυρραφισ  60mm για παχείσ σ ιςτοφσ

ΕΚΣΟ 2 60,00 € 120,00 € 28,80 € 148,80 €



8
Ευκφγραμμα επαναφορτιηόμενα ςυρραπτικά εργαλεία με αγκτιρεσ 

από κράμα τιτανίου και δυνατότθτα χειροκίνθτθσ ρφκμιςθσ του 

φψουσ κλειςτοφ κλιπ ςε οποιαδιποτε τιμι απο1mm εωσ 2.5 χιλ.για 

λεπτοφσ ιςτοφσ και απο 1,5mm εωσ 2,5mm για παχείσ ιςτοφσ, με 

ςτακερό ςτυλεό και μικοσ ςυρραφισ 90χιλ. 

8Α Εργαλείο μθκοσ ςυρραφισ 90mm για παχεισ ιςτοφσ ΕΚΣΟ 5 195,00 € 975,00 € 234,00 € 1.209,00 €

8Α1
Ανταλλακτικι καςςζτα μθκοσ ςυρραφισ  90mm για παχείσ σ ιςτοφσ

ΕΚΣΟ 3 87,00 € 261,00 € 62,64 € 323,64 €

ΚΛΙΠ ΑΓΓΕΙΩΝ 

9 Εργαλεία αυτόματθσ απολίνωςθσ αγγείων μίασ χριςεωσ με ζνα 

ςτάδιο πυροδότθςθσ και επαναφόρτιςθσ, μθχανιςμό ςφγκλιςθσ 

των κλιπσ από ζξω προσ τα μζςα με αντιολθςκιτικοφσ 

βεντουηοκφλακεσ.

9Α Με 20 κλιπσ τιτανίου μικροφ μεγζκουσ. 56.7.48 105,00 € 5 102,00 € 510,00 € 122,40 € 632,40 €

9Β Με 30 κλιπσ τιτανίου μεςαίου μεγζκουσ. 56.7.48 105,00 € 70 102,00 € 7.140,00 € 1.713,60 € 8.853,60 €

9Γ Με 15 κλιπσ τιτανίου μεγάλου μεγζκουσ. 56.7.48 105,00 € 5 102,00 € 510,00 € 122,40 € 632,40 €

10             Αυτόματεσ λαβίδεσ απολίνωςθσ αγγείων με μθχανιςμό 

αςφαλοφσ ςφγκλειςθσ των κλιπ, εφοδιαςμζνεσ με 20 και 30 

ζγχρωμα διακριτά κλιπσ τιτανίου με εγκάρςιεσ αυλακϊςεισ, 

μεγζκουσ μικρό, μεςαίο & μεγάλο.

10Α λαβίδα μικουσ 24cm με 20 μικρά κλιπ (2,1 x 3,8mm) 56.7.48 105,00 € 5 102,00 € 510,00 € 122,40 € 632,40 €

10Β λαβίδα μικουσ 29cm με 30 μεςαία κλιπ (4.3mm x 6.0mm) 56.7.48 105,00 € 70 105,00 € 7.350,00 € 1.764,00 € 9.114,00 €
60546 10Γ λαβίδα μικουσ 29cm με 20 μεςαία κλιπ (4.3mm x 6.0mm) 56.7.48 105,00 € 20 102,00 € 2.040,00 € 489,60 € 2.529,60 €
60089 11 Εργαλεία ςυρραφισ δζρματοσ 56.7.41 2,95 € 700 2,90 € 2.030,00 € 487,20 € 2.517,20 €
50289 12 Εξωλκείσ κλιπσ δζρματοσ. ΕΚΣΟ 100 1,50 € 150,00 € 36,00 € 186,00 €

281.720,79 € 67.612,99 € 349.333,78 €



10. Να κατατεκοφν δείγματα ςε κάκε κατθγορία υλικϊν.                                                                                                             

5.Λόγοσ απόρριψθσ κα αποτελεί το αποτζλεςμα μετά από χριςθ ςτο χειρουργείο ι ςε προςομοίωςθ χειρουργείου. 

6.Κατάλογοσ πελατϊν (Nοςοκομεία που προμθκεφονται τα είδθ) . 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ όπου κα δθλϊνεται το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκευισ του ςυρραπτικοφ και το εργοςτάςιο  και 

θ χϊρα ςυςκευαςίασ και διανομισ (ςε περίπτωςθ που είναι διαφορετικά). 

8. ε κάκε α/α οποφ ηθτείται εργαλείο και ανταλλακτικζσ κεφαλζσ είναι απαραίτθτθ θ προςφορά ςε όλουσ τουσ αφξοντεσ που περιλαμβάνονται επί ποινι 

απόρριψθσ.  

9. Η προμθκεφτρια εταιρεία, ςε περίπτωςθ που είναι διαφορετικι από τθν καταςκευάςτρια, να είναι εξουςιοδοτθμζνθ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία για τθν 

αποκλειςτικι διακίνθςθ των προιόντων τθσ ςτα Ελλθνικά Δθμόςια, τρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοςοκομεία ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ορκι/ζγκαιρθ προμικεια των 

προιόντων ςτο Νοςοκομείο, θ οποία κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία, κακϊσ και θ τιρθςθ όλων των διαδικαςιϊν ιχνθλαςιμότθτασ ςε πικανι 

ανάκλθςθ/απόςυρςθ προιόντοσ ι μετά από τθν ςυμπλιρωςθ τθσ "Κάρτασ Αναφοράσ Περιςτατικϊν Χρθςτϊν Ιατροτεχνολογικϊν Προιόντων (λευκι κάρτα)" από 

τον χριςτθ.  

ΗΜΕΙΩΗ : 

1.ε όλα τα εργαλεία να περιλαμβάνεται το φυλλάδιο οδθγιϊν του καταςκευαςτι οίκου μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά . 

2.Σα εργαλεία να ζρχονται αποςτειρωμζνα και ςτθ ςυςκευαςία να αναγράφεται θ ζνδειξθ CE Mark . 

3. Απαιτοφνται τουλάχιςτον δφο κλινικζσ μελζτεσ δθμοςιευμζνεσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά για το κάκε εργαλείο που προςφζρετε και όχι τθν κατθγορία αυτοφ 

για το κάκε είδοσ.  

4.H Ημερομθνία λιξεωσ των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετϊν. 



Σα μζλθ τθσ επιτροπισ:

Μανζσ Κωνςταντίνοσ               Κουκουμτηι Άννα Μαρία    

Σςιτςίκα Λαμπρινι



 


