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1 Φλεβικός καθετήρας, για τοποθέτηση σε περιφερική φλέβα. 

• να είναι από πολυουρεθάνη με επικάλυψη σιλικόνης 

• να μην διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος

• μεγέθη 14, 16, 18, 20, 22 G

• σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης που να αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που δεν 

σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης 

• η αποστείρωση να είναι του τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως .

• να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης 

• ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για 

να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα

• ο οδηγός στυλεός να έχει καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή 

του καθώς και επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη 

προσπάθεια

• να εξασφαλίζει δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος 

επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση

• ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει τουλάχιστο 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή

• το πώμα της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων

• να διαθέτει πτερύγια για καλύτερη στήριξη

90000 0,128 11520 1497,6 13017,600 23.1.10 0,128

2 Καθετήρας κεντρικής φλέβας (υποκλειδίου, σφαγίτιδας ή μηριαίας) για τοποθέτηση με τη μέθοδο 

Seldinger , αντιμικροβιακός , εμποτισμένος καθ΄όλο το μήκος , εσωτερικά κια εξωτερικά (σώμα 

προεκτάσεις hub ) με έναν αντισηπτικό παράγοντα 

Να παρέχεται σε συσκευασία αποστειρωμένη μιας χρήσης, που να περιλαμβάνει:

• Καθετήρα αντιμικροβιακό από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη, εμποτισμένο καθ’όλο το μήκος του 

εσωτερικά και εξωτερικά (σώμα, hub, extension lines) με ένα αντισηπτικό και ένα αντιμικροβιακό 

παράγοντα, που να αποδεικνύεται η δράση τους με μεγάλο αριθμό μελετών. Ο καθετήρας να είναι 

διπλού αυλού (διαμέτρου 7 και 8 Fr), τριπλού αυλού (διαμέτρου 7 και 8,5 Fr) και τετραπλού αυλού 

(διαμέτρου 8,5 Fr). Το μήκος του να είναι 16 και 20 cm.

• Συρμάτινο οδηγό, ατραυματικό, διπλού άκρου, μήκους 60 cm, περίπου

• Βελόνα εισαγωγής 18G/2 ½” (6,35cm) 

• Σύριγγα με ειδική υποδοχή ώστε να περνά ο συρμάτινος οδηγός διαμέσου της σύριγγας

• Διαστολέας

• Στηρικτικά για τον καθετήρα

• Δύο, τρία ή τέσσερα βιδωτά πώματα αυλών καθετήρα (ανάλογα με τον αριθμό των αυλών)

• Διακόπτες ροής για κάθε αυλό.

120 75 9000 1170 10170,000
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3 Καθετήρας κεντρικής φλέβας (υποκλειδίου, σφαγίτιδας ή μηριαίας) για τοποθέτηση με τη μέθοδο 

Seldinger , αντιμικροβιακός , επικαλυμένος με αντισηπτικό στην επιφάνεια του . 

Να παρέχεται σε συσκευασία αποστειρωμένη μιας χρήσης, που να περιλαμβάνει:

• Καθετήρα διαφανή και  ακτινοσκιερό αντιμικροβιακό , κατασκευασμένο με εύκαμτη κορυφή . Ο 

καθετήρας να διατίθεται με δύο , τρείς ή τέσσερις αυλούς από πολυουρεθάνη διαμέτρου 7 ή 8 F και 

μήκους 15 και 20 εκατοστών .

• Κάθε αυλός να φέρει βαλβίδα και διακόπτη ροής αίματος .

• Να φέρει συρμάτινο οδηγό με άκρο τύπου J 

• Nα φέρει βελόνα τύπου V για την εισαγωγή στην κεντρική φλέβα 

• Να φέρει σύριγγα με συνδετικό ασφαλείας 

• Ο καθετήρας να φέρει ρυθμιζόμενα πτερύγια για ασφαλή τοποθέτηση και ξεχωριστά πτερύγια για 

συρραφή 

• Η συσκευασία να φέρει νυστέρι 

     

250 40 10000 1300 11300,000

4 Καθετήρας κεντρικής φλέβας (υποκλειδίου, σφαγίτιδας ή μηριαίας) για τοποθέτηση με τη μέθοδο 

Seldinger , απλός, μή μικροβιακός 

Να παρέχεται σε συσκευασία αποστειρωμένη μιας χρήσης, που να περιλαμβάνει:

• Καθετήρα από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη, . Ο καθετήρας να είναι τριπλού αυλού (διαμέτρου 7 

και 8,5 Fr) . Το μήκος του να είναι 16 και 20 cm.

• Συρμάτινο οδηγό, ατραυματικό, διπλού άκρου, μήκους 60 cm.

• Βελόνα εισαγωγής 18G/2 ½” (7cm) περίπου  

• Σύριγγα με ειδική υποδοχή ώστε να περνά ο συρμάτινος οδηγός διαμέσου της σύριγγας

• Διαστολέας

• Στηρικτικά για τον καθετήρα

• Βιδωτά πώματα αυλών καθετήρα (ανάλογα με τον αριθμό των αυλών)

• Διακόπτες ροής για κάθε αυλό.

800 8 6400 832 7232,000 23.1.37 14,20

5 Καθετήρες για συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση, για τοποθέτηση σε κεντρική φλέβα (έσω 

σφαγίτιδα, υποκλείδιο ή μηριαία) 

• δύο ξεχωριστών αυλών 

• δύο τύπων: με ευθείες και με κεκαμμένες προεκτάσεις

• ακτινοσκιεροί

• με αμβλύ εύκαμπτο ατραυματικό άκρο

• διαμέτρου12 Fr

• μήκους 12-30cm

• να διαθέτουν αυλούς κατάλληλους για υψηλές ροές  (έως 400ml/min)

• να παρέχονται σε πλήρες, αποστειρωμένο, μίας χρήσης σετ τοποθέτησης με τεχνική Seldinger, 

δηλαδή να περιέχουν:

1. βελόνα εισαγωγής 18G/2 ½” 

2. σύριγγα ασφαλείας

3. συρμάτινο οδηγό, ατραυματικό, διπλού άκρου (με ευθύ το ένα άκρο και σχήματος J το άλλο), 

μήκους 70 cm περίπου,

230 15,2 3496 454,48 3950,480 30.2.48 15,20
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6 Καθετήρες για συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση, για τοποθέτηση σε κεντρική φλέβα (έσω 

σφαγίτιδα, υποκλείδιο ή μηριαία) 

• δύο ξεχωριστών αυλών, διαφαθμισμένου άκρου απόστασης φλεβικού αρτηριακού τουλάχιστον 

3εκ, για αποφυγή ανακυκλοφορίας 

• δύο τύπων: ευθέος και κεκαμμένου σώματος ανω των 200 μοιρών για αποφυγή τσακισμάτων

• ακτινοσκιεροί

• διαμέτρου 14,5 Fr περίπου 

• μήκους 15,19,23,24,27,28,31,35,42 εκ

• να διαθέτουν αυλούς κατάλληλους για υψηλές ροές  (έως 400ml/min) με ταυτόχρονα χαμηλή 

φλεβική πίεση <160mmHg σε πρόσθια και ανάστροφη ροή

• να παρέχονται σε πλήρες, αποστειρωμένο, μίας χρήσης σετ τοποθέτησης με τεχνική Seldinger, 

δηλαδή να περιέχουν:

1. βελόνα εισαγωγής 18G/2 ½” 

2. σύριγγα

3. συρμάτινο οδηγό, ατραυματικό, διπλού άκρου (με ευθύ το ένα άκρο και σχήματος J το άλλο), 

μήκους 70 cm περίπου,

4. Μεταλλικός, ατραυματικός συραγγοποιητής

5. 2 διαστολείς και θηκάρι διαστολέα 15fr πρόληψης αέρα ταχύτητας τουλάχιστον 0.15ml/sec 

6. Επιθέματα κάλυψης 

25 204 5100 663 5763,000 30.2.46 204,00

7 Αρτηριακός καθετήρας, για τοποθέτηση σε περιφερική αρτηρία (κερκιδική).

• να είναι από ακτινοσκιερό υλικό, πολυουρεθάνη με επικάλυψη σιλικόνης

• να μην διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος

• μέγεθος 18 και 20 G

• να παρέχεται σε μονή συσκευασία μιας χρήσης, που να αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που 

δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης

• η αποστείρωση να είναι του τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως 

• να έχουν διακόπτη ροής αίματος (flow-switch), ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής 

αίματος ή εμβολής αέρα

ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για 

να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα

• ο οδηγός στυλεός να έχει καλή εφαρμογή με τον καθετήρα

να διαθέτει πτερύγια για καλύτερη στήριξη

700 9 6300 819 7119,000 23.1.20 9,00

8 Σύστημα αρτηριακής χορήγησης για το προηγούμενο είδος 

• Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μορφομετατροπέα πιέσεων, μιας χρήσης, με 

ενσωματωμένο το chip (η μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς τη μεσολάβηση 

μεμβρανών)

• Προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα 

• Συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού

Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετετροπέα, των καλωδίων 

σύνδεσης και της βαθμονόμησης του παρακλίνιου μόνιτορ καθώς και σύστημα έκπλυσης του 

κυκλώματος. Το σετ θα πρέπει να έχει ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) που να 

αποδεικνύεται με βιβλιογραφική αναφορά, για μεγιστοποίηση της ακρίβειας.

1200 6,04 7248 942,24 8190,240 17.8.66 6,04
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9 Αρτηριακός καθετήρας, για τοποθέτηση σε κεντρική αρτηρία (βραχιόνιο, μηριαία) με τη μέθοδο 

Seldinger

• να είναι ακτινοσκιερός από πολυουρεθάνη με επικάλυψη σιλικόνης

• να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος

• διάμετρο 20 G και 22 G 

• μήκη 5cm, 8cm και 12 cm 

• ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για 

να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα 

• να διαθέτει πτερύγια στήριξης για τοποθέτηση ράμματος (συρραφή στο δέρμα).

• η συσκευασία να περιλαμβάνει πλήρες set τοποθέτησης με τη μέθοδο Seldinger, δηλαδή

o σύριγγα 20cc

o βελόνα εισαγωγής 20G/1-1/2" και μήκους 4cm

o συρμάτινο οδηγό με αποστρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο μήκους 35cm

o διαστολέα

o πώμα αυλού καθετήρα

o διακόπτη ροής αίματος πάνω στον καθετήρα

• η αποστείρωση να είναι του τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως.

120 9 1080 140,4 1220,400

10 Καθετήρας πνευμονικής κυκλοφορίας με μπαλόνι (Swan-Ganz) με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης 

καρδιακής παροχής (CCO) με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης και ταυτόχρονη συνεχή μέτρηση του 

κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος (SvO2) και συνεχή μέτρηση του τελοδιαστολικού όγκου της 

δεξιάς κοιλίας (CEDV). 

• Έξι αυλών 

• Διαμέτρου 7,5 Fr 

• Μήκους 110 cm

• Με αντιμικροβιακή επικάλυψη με ηπαρίνη

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία μίας χρήσης

• Ακτινοσκιερός.

25 280 7000 910 7910,000

11 Σετ με θηκάρι εισαγωγής φλεβικό, για διαδερμική τοποθέτηση σε κεντρική φλέβα (υποκλείδιο, 

σφαγίτιδα) με τη μέθοδο Seldinger.

• Αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης

• Θηκάρι διαμέτρου 8,5 Fr και 9 Fr, μήκους 10 cm

• Το θηκάρι να είναι ακτινοσκιερό, από πολυουρεθάνη

• Το θηκάρι να έχει αντιμικροβιακή επικάλυψη ηπαρίνης

• Να διαθέτει ειδικό σύστημα για να μην τσακίζει το θηκάρι

• Να έχει πλάγιο αυλό (side port) για χορήγηση φαρμάκων

• Να έχει αιμοστατική βαλβίδα ασφαλείας από σιλικόνη

• Η συσκευασία να περιλαμβάνει 

1. βιδωτό πώμα 4 οδών (4-way stopcock)

2. διαστολέα μήκους 17cm

3. βελόνα εισαγωγής με λεπτά τοιχώματα 18G, 2 ½ ”

4. σύριγγα ασφαλείας με ειδική υποδοχή για τον συρμάτινο οδηγό (για να περνά διαμέσου της 

σύριγγας και της βελόνας εισαγωγής)

5. οδηγό σύρμα διπλού άκρου ατραυματικό

600 17 10200 1326 11526,000
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12  Σετ καθετήρα κεντρικής φλεβικής οξυμετρίας, με ενσωματωμένες οπτικές ίνες για τη μέτρηση του 

κορεσμού του φλεβικού αίματος σε οξυγόνο στην άνω κοίλη φλέβα (ScvO2),  που να περιλαμβάνει:

• Καθετήρα κεντρικής φλέβας (υποκλειδίου, σφαγίτιδας)

 μεγέθους 8,5Fr

 μήκους 20 cm

τριών αυλών

με αντιμικροβιακή επικάλυψη ηπαρίνης

ακτινοσκιερό

• βελόνα εισαγωγής 18G με λεπτά τοιχώματα

• συρμάτινο οδηγό μήκους 60 cm ατραυματικό διπλού άκρου

• διαστολέα

• διακόπτες ροής

10 220 2200 286 2486,000

13 Σετ για την συνεχή μέτρηση καρδιακής παροχής (C0), καρδιακιού δείκτη   (CI), όγκου παλμού  

(SV), δείκτη όγκου παλμού (CI),κεντρικής φλεβικής πίεσης  (CPV), αγγειακών αντιστάσεων  

(SVR),δείκτη αγγειακών αντιστάσεων  (SVRI) και μεταβολής του όγκου παλμού  (SVV).Επίσης το 

σετ θα πρέπει να έχει τη δυναότητα να μετρά εξωπνευμονικό όγκο ύδατος  (ELWI), ολικό κλάσμα 

εξωθήσεως (GEF), ολικό τελοδιαστολικό όγκο (GEDV), δείκτη ολικού τελοδιαστολκού όγκου 

(GEDVI), πνευμονικό αγγειακό δείκτ διαπερατότητας (PVP) και ενδοθωρακικό όγκο αίματος  

(ITBV) μέσω της μεθόδου της διαπνευμονικής θερμοαραίωσης .Το σετ πρέπει να αποτελείτα από : 

1. Μηραιαίο αρτηριακό καθετήρα με ενσωματωμένο θερμίστορ κια πλήρες σετ εισαγωγής 

(συρμάτινος οδηγός διαστολέας κ.λ.π) 2.Αισθητήρα μέτρησης των αιμοδυναμικών παραμέτρων που 

υπολογίζονται συνεχώς , με αυτόματη προσαρμογή στις αλλαγές του αγγειακού τόνου ώστε να μην 

απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσες .Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μετρά την 

αρτηριακή πίεσ η και να την απεικονίζει στο πρακλίνιο monitor μέσω σύνδεσης με τα κατάλληλα 

καλώδια .3.Μορφομετετροπέα πίεσης για την συνεχή μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης .Η 

συσκευή ορού του μορφομετατροπέα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με τον 

αισθητήρα μέτρησης καρδιακής παροχής για την χρήση ενος πουάρ ορού .4.Συνδετικό  φλεβικής 

πίεσης του καλωδίου μέτρησης θερμοκρασίας έγχυσης .Το συνδετικί θα πρέπει να περιέχει 2 

βαλβίδες σιλικόνης για αποφυγή λοιμώξεων , μία ελεύθερη για την πραγματοποίηση της έγχυσης 

και μία σύνδεση με τον μορφομετατροπέα μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης 

10 220 2200 286 2486,000

14 Αισθητήρας μιας χρήσης με προέκταση υψηλής πίεσης 150cm και σύστημα ασφαλούς αιμοληψίας , 

συνεχούς παρακολούθησης CO,SVR,SV,SVV με αυτόματη βαθμονόμηση που να συνδέεται με τον 

υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς .1.Να είναι συμβατός με όλα τα παακλίνια 

monitors για την συνεχή απαικόνιση της αρτηριακής πίεσης .2 Να διαθέτει έμβολο γοα την ασφαλή 

λήψη αίματος χωρίς να απαιτείται λήψη δείγματος προς απόρριψη .Να διαθέτει 2 σημεία αιμοληψίας 

(το έναι με βαλβίδα σιλικόνης ) .3.Να διαθέτει αλγόριθμο με τον οποίο να φιλτράρονται οι 

αρρυθμίες ώστε να υπολογίζεαι αξιόπιστα το SVV.4.Να διατίθενται 4 τουλάχιστον κλινικές  μελέτες 

σε ανθρώπους που να πιστοποιούν των αξιοπιστία των μετρήσεων .5.Να μπορεί να συνδεθεί στο ίδιο 

monitor με το μη επεμβατικό αισθητήρα μέτρησης καρδιακής παροχής .6.Να παράχεται απ΄οτην 

εταιρεία ο συνοδός εξοπλισμός για την χρήση του 

20 170 3400 442 3842,000
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15 Καθετήρας στομάχου Levin

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης

• Ακτινοσκιερός

• Από ιστοσυμβατό υλικό PVC

• Ατραυματικός ανοικτού άκρου με πλάγιες οπές

• Βαθμονομημένος ανά 1-10cm από τα 5 έως τα 75cm

• Μήκους  125 cm

• Μεγέθη Νο 12, 14, 16 και 18Fr.

4000 0,23 920 119,6 1039,600

16 Καθετήρας στομάχου διπλής ροής Levin

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης

• Ακτινοσκιερός

• Από ιστοσυμβατό υλικό PVC

• Ατραυματικός ανοικτού άκρου με πλάγιες οπές

• Βαθμονομημένος ανά 1-10cm από τα 5 έως τα 75cm

• Μήκους  125 cm

• Μεγέθη Νο  16 και 18Fr.

320 4 1280 166,4 1446,400

17 Καθετήρας ρινογαστρικός σίτισης (feeding tube)

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης

• Ακτινοσκιερός

• Από ιστοσυμβατό υλικό, ελεύθερου Latex

• Ατραυματικός ανοικτού άκρου με πλάγιες οπές

• Με συνδετικό τύπου Luer Lock

• Με συρμάτινο οδηγό με ατραυματικό άκρο, αποστρογγυλωμένο

• Μέγεθος 10 Ch

• Μήκους 130 cm.

120 12 1440 187,2 1627,200

18 Καθετήρας ρινονηστιδικός σίτισης, για τοποθέτηση μέσω γαστροσκοπίου

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης

• Ακτινοσκιερός

• Από ιστοσυμβατό υλικό, ελεύθερου Latex

• Ατραυματικός ανοικτού άκρου με πλάγιες οπές

• Με συνδετικό τύπου Luer Lock

• Με συρμάτινο οδηγό με ατραυματικό άκρο, αποστρογγυλωμένο

• Μέγεθος 10 Ch

• Μήκους 130 cm.

100 13 1300 169 1469,000

19 Καθετήρας αναρρόφησης τραχείας 

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης

• Από PVC

• Ατραυματικός, λείος

• Ανοικτού άκρου με πλάγιες οπές

• Μεγέθη 10, 12, 14, 16, 18 FG

• Μήκους 50 cm περίπου

40000 0,15 6000 780 6780,000
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20 Κλειστό σύστημα προστατευόμενης αναρρόφησης 

• Να φέρει καθετήρα αναρρόφησης ανοικτού άκρου, ατραυματικό, πλήρως αριθμημένο σε όλο το 

μήκος του, με ακτινοσκιερό άκρο και δύο πλευρικές οπές

• Ο καθετήρας αναρρόφησης για χρήση σε ενδοτραχειακούς σωλήνες να είναι μήκους 54 cm 

περίπου και για χρήση σε σωλήνες τραχειοστομίας 30cm περίπου

• Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας

• Να διαθέτει δύο εσωτερικές βαλβίδες οι οποίες να επιτρέπουν α) την ελεύθερη εισαγωγή του 

καθετήρα και β) κατά την έξοδό του να τον περισφίγγουν αφαιρώντας κάθε ρυπαρότητα 

• Να φέρει βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης η οποία απαραίτητα να κλειδώνει, ώστε να αποφεύγεται 

πιθανή ακούσια αναρρόφηση

• Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης και αυτόματης πλύσης του άκρου του καθετήρα

• Να περιλαμβάνει απαραίτητα στη συσκευασία 12 φιαλίδια των 15mlμε 0,9% Normal Saline για το 

αυτόματο πλύσιμο του καθετήρα

• Να προσφέρεται για χρήση 72 συνεχόμενων ωρών

• Να περιλαμβάνει πτυσσόμενη κρικοειδή προέκταση σύνδεσης με το αναπνευστικό κύκλωμα

• Να είναι ενιαίο σύστημα χωρίς ανταλλακτικά μέρη

• Να διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο συνδετικό σύνδεσης (double swivel elbow) με τον 

ενδοτραχειακό ή τον τραχειοσωλήνα (περιστροφή 360ο)

• Να συνοδεύεται από μελέτες που να αποδεικνύουν την υπεροχή του

70 30 2100 273 2373,00

21 Σετ συλλογής δείγματος πτυέλων – βλέννης (παγίδα πτυέλων)

• Σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης

• Με δοχείο χωρητικότητας 20-150cc

• Με ενσωματωμένους σε αποσπώμενο πώμα δύο συνδετικούς σωληνίσκους μεγέθους 16 FG/CH, 

μήκους 9cm

• Με βιδωτό καπάκι

• Με εφαπτόμενη στον ένα σωληνίσκο συσκευή διακοπτόμενης φραγής για σύνδεση με συσκευή 

αναρρόφησης.

1000 0,9 900 117 1017,00

22 Σετ διαδερμικής παροχέτευσης θώρακα μίας χρήσης που να περιλαμβάνει: 

• Καθετήρα ακτινοσκιερό με πλευρικές οπές και σύστημα ασφάλισης 

• Μεγέθη καθετήρα 8, 10, 12, 14 fr

• Μήκος καθετήρα 15-25 cm

• Βαθμονόμηση καθετήρα ανά εκατοστό

• Βελόνα παρακέντησης με στυλεό μήκους ανάλογου του καθετήρα

• Συνδετικό σωλήνα

• Ασκό συλλογής τουλάχιστον 1,2lt (ανάλογα με τον καθετήρα)

• Σύριγγα 20-50cc που να εφαρμόζει στη βελόνα παρακέντησης

Ο καθετήρας θα πρέπει να δέχεται οδηγό σύρμα ανάλογης διαμέτρου ώστε να είναι δυνατή η 

αντικατάστασή του χωρίς εκ νέου παρακέντηση.

20 65 1300 169 1469,00

23 Kαθετήρας σαφηνούς με παρελκόμενα (Στρίπερ κιρσών)    

• Το σετ να περιλαμβάνει 2 καθετήρες σαφηνούς , εύκαμπτους και σταθερούς συγχρόνως που στα 

άκρα τους να εφαρμόζουν τα εξαρτήματα τα οποία θα περιλαμάνονται στο σετ (1 λαβή και 3 μεγέθη 

κεφαλών)

150 10 1500 195 1695,00
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24 Πώματα φλεβοκαθετήρων 60000 0,025 1500 195 1695,00

25 Καθετήρας αναρρόφησης βλεννών νεογνών . 

 Καθετήρας αναρρόφησης βλεννών νεογνών από το στόμα και τη μύτη  με ποτηράκι συλλογής 

βλεννών   Νο 10
500 0,6 300 39 339,00

26 Καθετήρας μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης (σύστημα)         Αποτελούμενο από : Α.  Πλαστικό 

μανόμετρο για τη μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης .Β  Κεντρικό φλεβικό καθετήρα 72 εκ 

μέσα σε ειδικό τύμπανο για τη μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης, αποστειρωμένος και 

ελεύθερος πυρετογόνων .Να έχει συρμάτινο οδηγό ,ακτινοσκιερός με εξωτερικά σιλικοναρισμένη 

βελόνα .Στη συσκευασία να περιέχεται και ένας φλεβικός καθετήρας 13G μήκους 5,1 εκ ο οποίος θα 

χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του κεντρικού καθετήρα

50 3,4 170 22,1 192,10

27 Καθετήρες εμβολεκτομής  τύπου Fogarty 160 18 2880 374,4 3254,40
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