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ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 
Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά και συνεργάσιμα 
μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους 

• Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών . 
• Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από 

τα επίσημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιώσεις του οίκου. 
• Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι πολλαπλών χρήσεων και να 

αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο (autoclavable). 
• Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν  CE Mark πιστοποιημένο 

από επίσημο φορέα. 
• Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με 

παραπομπές. 
 

1. Λαπαροσκοπική λαβίδα (1 τμχ) σύλληψης θυριδωτή,  διαμέτρου 5χιλ, με 
δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 33-35 εκ., με εύκολο σύστημα 
αποσυναρμολόγησης τύπου -click- ή κομβίον σε περισσότερα τμήματα για 
καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα τμήματα: 

a. Διπολικό εσωτερικό λαβίδας σύλληψης με σιαγόνες διπλής ενέργειας, 
ατραυματικές, θυριδωτές, με λεπτή ατραυματική ράβδωση, μήκους 
περίπου 15-20χιλ. 

b. Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο τουλάχιστον μέχρι την άρθρωση των 
σιαγόνων. 

c. Πλαστική εργονομική χειρολαβή με συνδετικό διπολικής διαθερμίας κατά 
προτίμηση υπό κλίση για καλύτερη εργονομία, με ευθέως ανάλογη 
μετάδοση της εξασκούμενης πίεσης  
 

2. Λαπαροσκοπική ανατομική λαβίδα (1 τμχ) τύπου ντισεκτέρ διαμέτρου 5χιλ, με 
δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 33-35 εκ., με εύκολο σύστημα 
αποσυναρμολόγησης τύπου click ή κομβίον σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο 
καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα τμήματα: 

a. Διπολικό εσωτερικό λαβίδας ειδικά για dissection και σύλληψη με σιαγώνες 
διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 15- 20χιλ. 

b. Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο τουλάχιστον μέχρι την άρθρωση των 
σιαγόνων . 

c. Πλαστική εργονομική χειρολαβή με συνδετικό διπολικής διαθερμίας υπό 
κλίση για καλύτερη εργονομία, με ευθέως ανάλογη μετάδοση της 
εξασκούμενης πίεσης  

 
3. Κάθε μία εκ των ανωτέρω διπολικών λαβίδων να συνοδεύεται από 

αντίστοιχο καλώδιο μήκους τουλάχιστον 3 m και συμβατό με τις υπάρχουσες 
και υπό παραγγελία πηγές ενέργειας του Νοσοκομείου μας (MARTIN, 
OLYMPUS), ήτοι δύο καλώδια για κάθε διπολική λαβίδα 
 



 
4. Χειριστής μήτρας (1τμχ) πολλαπλών χρήσεων κατάλληλος για κάθε 

λαπαροσκοπική χειρουργική γυναικολογική επέμβαση, με αυλό για την 
εισαγωγή υγρού ενδομητριακά. Να υπάρχει δυνατότητα πρόσθιας και 
οπίσθιας απόκλισης του στειλεού και κλειδώματος της γωνίωσης σε 
οποιαδήποτε θέση. Να συνοδεύεται από: 

a. τουλάχιστον δυο είδη στειλεών διαφορετικού μήκους και διαμέτρου,  
b. τουλάχιστον δυο πώματα  για τον κόλπο διαφορετικού μήκους και 

διαμέτρου, με ειδικά προθέματα για την ανάδειξη των κολπικών 
θόλων που να είναι θερμοανθεκτικά και να μην είναι αγωγοί του 
ηλεκτρικού ρεύματος.  

c. μονοδοντωτή λαβίδα σύλληψης του τραχήλου της μήτρας τύπου 
Μιζέ. 

d. Σωλήνα εισαγωγής υγρού ενδομητριακά 
 

5. Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης διαμέτρου 10χιλ. περίπου,  μήκος περίπου 35 
εκ., με δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο , με εύκολο σύστημα 
αποσυναρμολόγησης τύπου -click- ή κομβίον  σε περισσότερα τμήματα για 
καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα τμήματα: 

d. Εσωτερικό λαβίδας σύλληψης μονοδοντωτή με σιαγώνες διπλής ενέργειας, 
μήκους 32χιλ., περίπου . 

e. Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο μέχρι την άρθρωση των σιαγόνων  

f. Χειρολαβή με κατ’ επιλογήν μόνιμη ή προσωρινή απεμπλοκή  
 
 


