
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Κωδ. 

Νοςοκομείου

Κωδ. 

Παρ/ρίου Σιμι Παρ/ρίου

1

Κακετιρεσ Foley 2 way, από 

ςιλικοναριςμζνο  PVC ι latex με 

πλαςτικι βαλβίδα με μθχανιςμό 

αςφαλείασ για LUER και Luer -lock άκρο 

ςφριγγασ. Μεγζκθ (12-24Ch)  

7300 0,38 2774,00 360,62 3134,62

50269   60150  

60134  60210  

60177  60024

2

Κακετιρεσ Foley-Tiemann  2 way, από  

100%  ςιλικόνθ,  με ενιςχυμζνο 

ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και 

ακτινοςκιερι γραμμι κατά μικοσ του 

κακετιρα Τδροκάλαμοσ 10 ml-15ml.  

Μεγζκθ (12-24 Ch)  

1000 5,46 5460,00 709,80 6169,80

52043    

52044    

52045    

52084    

52212    

52213    

52391       

52274

    αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ  ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ (ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΟΤΡΗΘΡΑ )

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. Οι προςφερόμενοι κακετιρεσ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοι από κοινοποιθμζνο οργανιςμό που βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ 

    και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του 

    τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ 

    Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ

     «περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).

2. Οι προςφερόμενοι κακετιρεσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου  ΕΝ 1616:1997.

3. Η διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να ελζγχεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των

5. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να δθλϊςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά το εργοςτάςιο καταςκευισ των

4. τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:

      i. Σο όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. ε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει ζδρα

         ςε χϊρα τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ ςυςκευαςία πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον το όνομα και τθ διεφκυνςθ 

         του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του.

      ii. Η ζνδειξθ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ»

     iv. O κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου να προθγείται θ ζνδειξθ «ΠΑΡΣΙΔΑ» (ι LOT)

      v. Η ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα

      vi. Η ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ

      vii. Σισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ

      viii. Κάκε προειδοποίθςθ ι/και λθπτζα προφφλαξθ

    Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται υπό μορφι ςυμβόλων.

    κακετιρων  κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του.

6. Ουςιϊδθσ διευκρίνιςθ : θ τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ, που αναφζρονται παραπάνω και κεωροφνται 

     ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων προϊόντων, ι όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει

     γίνει αποκλειςτικά και μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των προϊόντων ςφμφωνα

     με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προςφορζσ προϊόντων που 

    φζρουν επιςθμάνςεισ πάςθσ φφςεωσ που ζχουν τοποκετθκεί, ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςυςκευαςίασ τουσ, από τρίτουσ, ακόμθ 

     και εάν οι τρίτοι αυτοί διακζτουν τθν ιδιότθτα του διανομζα, ειςαγωγζα ι εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, απορρίπτονται 

    ωσ απαράδεκτεσ. Συχόν παράβαςθ του όρου αυτοφ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων κα αποτελεί λόγο μθ αποδοχισ 

     των παραδιδόμενων υλικϊν.

     Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δείγματα των προϊόντων δφναται να ελζγχονται ωσ προσ τθ ςτειρότθτα και τθ 

    ςυμμόρφωςι τουσ με το ανωτζρω πρότυπο. Συχόν μθ ςυμμόρφωςθ κα αποτελεί λόγο μθ αποδοχισ των παραδιδόμενων υλικϊν.
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Κακετιρεσ Foley 2 way, από  100%  

ςιλικόνθ,  με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό 

κυςτικό άκρο και ακτινοςκιερι γραμμι 

κατά μικοσ του κακετιρα. Τδροκάλαμοσ 

20-30 ml αναλόγωσ μεγζκουσ. Μεγζκθ 

(12-24 Ch)  

130 1,09 141,70 18,42 160,12 51444  51445

4

Κακετιρεσ  2 way, από  διαφανζσ και 

εφκαμπτο μαλακισ ςφςταςθσ, από 

βιοςυμβατό ι ιςτοςυμβατό υλικό, με 

ευρφ αυλό και λεπτά τοιχϊματα, 

διαβακμιςμζνοι. Τδροκάλαμοσ 30 ml. 

Άκρο Tiemann Μεγζκθ (14-22 ch)

220 6,90 1518,00 197,34 1715,34

51703    

51704    

60438    

50793    

60439    

51791

5

Κακετιρεσ Foley-Tiemann  2 way, από   

εφκαμπτο υλικό θμίςκλθρθσ ςφςταςθσ, 

αδιαφανζσ, neoplex,  υδροκάλαμοσ 10- 

30 ml. Μεγζκθ (8-20ch)

90 17,90 1611,00 209,43 1820,43

85323    

85324    

52214    

52215    

85325

6

Kακετιρεσ  Foley-Σiemann  2 way (για 

ςτενϊςεισ ουρικρασ) διαφανείσ, 

ςκλθρισ ςφςταςθσ  με  λεπτά 

τοιχϊματα, ευρφ εςωτερικό αυλό, με 

μία οπι, μικουσ 40cm-42cm περίπου. 

Τδροκάλαμοσ 3 -15 ml. Μεγζκθ (6-18 

Ch)

30 4,95 148,50 19,31 167,81

81386  81387  

81390  86153  

86154

7

Kακετιρεσ  Foley 3- way, από 100% 

ςιλικόνθ, με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό 

κυςτικό άκρο και με δφο μεγάλεσ οπζσ. 

Άκρο κυλινδρικό και μπαλόνι 50-100 ml. 

Mεγζκθ  (16-24 Ch)  

150 10,50 1575,00 204,75 1779,75
 51082  81980  

81981
41.2.114 2,66

8

Kακετιρεσ Foley 3- way , από 100% 

ςιλικόνθ , με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό 

κυςτικό άκρο και με δφο μεγάλεσ οπζσ. 

Άκρο Couvelaire  και μπαλόνι 50-100 ml 

Mεγζκθ  (16-24 Ch)  

260 10,50 2730,00 354,90 3084,90

52256    

52257    

52258

41.2.86 12,00

9

Kακετιρεσ Foley 3- way , από 100% 

ςιλικόνθ, με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό 

κυςτικό άκρο και με δφο μεγάλεσ οπζσ 

.Άκρο Dufour και μπαλόνι 50-80 ml  

Mεγζκθ  (16-24 Ch )  

50 8,50 425,00 55,25 480,25

10

Kακετιρεσ 3- way με spiral, από 

εφκαμπτο, μαλακισ ςφςταςθσ, 

βιοςυμβατό ι ιςτοςυμβατό υλικό. 

Διαβακμιςμζνοι.  Τδροκάλαμοσ άνω των 

50  ml. Άκρο  Couvelaire Mεγζκθ  (16-24 

Ch)  

400 12,40 4960,00 644,80 5604,80

51655    

51656    

60181

41.2.36 13,00

11

Kακετιρεσ 3- way, Dufour, από ςκλθρό 

εφκαμπτο υλικό, αποςτειρωμζνοι μιασ 

χριςθσ , ςε ατομικι διπλι ςυςκευαςία, 

μικουσ 40cm. Τδροκάλαμοσ 50 ml. Άκρο  

Dufour. Mεγζκθ  (18-24 Ch)  

90 15,47 1392,30 181,00 1573,30

50784    

60023    

60375
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12

Κακετιρεσ 3-way από εφκαμπο 

διαφανζσ κερμοπλαςτικό PVC μαλακισ 

ςφςταςθσ, βιοςυμβατό  με υδροκάλαμο 

75ml.  Άκρο Dufour. Mεγζκθ  (16-24 Ch)  

50 5,00 250,00 32,50 282,50
60020  81974   

81975
41.2.39 12,00

13

Κακετιρεσ 3-way από εφκαμπο 

διαφανζσ κερμοπλαςτικό PVC  μαλακισ 

ςφςταςθσ, βιοςυμβατό  με υδροκάλαμο 

75ml.  Άκρο Couvelaire. Mεγζκθ  (16-24 

Ch)  

100 10,00 1000,00 130,00 1130,00

60313    

60179    

60181    

60201

14

Κακετιρεσ Σieman  αποςτειρωμζνοι 

ςιλικοναριςμζνοι με αςθπτικό, 

ςυμπαγζσ ατραυματικό κυςτικό άκρο 

ελαίασ, με ευρείεσ οπζσ. Mεγζκθ8-24 Ch  

3600 0,17 608,40 79,09 687,49

60197  60198  

60199  60200  

60208  60211  

60212  60370 

15

Kακετιρεσ Couvelaire αποςτειρωμζνοι 

ςιλικοναριςμζνοι από εφκαμπτο 

ςκλθρισ αντιςτάςθσ υλικό, με ευρείεσ 

οπζσ και ςε μεγζκθ από 12-24 Ch
90 1,50 135,00 17,55 152,55

16

Kακετιρεσ Σieman,  αυτολιπαινόμενοι 

κατάλλθλοι για ενδοκυςτικζσ εγχφςεισ 

με κυλινδρικό άκρο, αποςτειρωμζνοι  

μιασ χριςθσ, με ευρείεσ ατραυματικζσ 

οπζσ, με ειδικι υδρόφιλθ επικάλυψθ ςε 

ςυςκευαςία με ιςότονο διάλυμα και με 

ειδικό προςτατευτικό για τθν αςφαλι 

τοποκζτθςθ. Μικουσ 40 cm και μεγζκθ 

από 8-20 Ch                         φριγγα 60ml 

με βιδωτό πϊμα (ςετ με κακετιρα)                         

60 1,60 96,00 12,48 108,48

17

Kακετιρεσ  υπερθβικισ παρακζντθςθσ 2 

way από 100% ςιλικόνη, με ενιςχυμζνο 

ακτινοςκιερό ανοικτό άκρο, με δφο 

πλευρικζσ οπζσ, με μπαλόνι 3-15ml, ςε 

μεγζκθ από 8-16 Ch, μικουσ 40 cm. Nα 

ςυνοδεφονται από βελόνα από 

πλαςτικό υλικό (όχι μεταλλικό)  

διαιροφμενθ κατά μικοσ, νυςτζρι, 

βακμονομθμζνο ουροςυλλζκτθ 2lt 

κλειςτοφ τφπου και αυτοκόλλθτθ ταινία 

ςτερζωςθσ. Mεγζκθ  (12-20 Ch)

15 28,00 420,00 54,60 474,60 81976

18

Kακετιρεσ  υπερθβικισ παρακζντθςθσ  3 

way από 100% ςιλικόνη. Mε βελόνα 

από πλαςτικό υλικό  (όχι μεταλλικό), ςε 

μεγζθη από 12-16 Ch, μπαλόνι 3-15ml 

μικουσ 40 cm. Mεγζκθ  (12-20 Ch)

25 18,00 450,00 58,50 508,50
81977  85252  

85679
41.2.109 28,00

19
υνδετικά Τ,Σ κακετιρων 

ουρθτθροςτομίασ 150 1,20 180,00 43,20 223,20

20 Πϊματα κακετιρων Folley 700 0,10 66,50 15,96 82,46
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Κακετιρεσ τφπου pig-tail (εξάμθνθσ  

παραμονισ)   από υδρόφιλθ λευκι 

πολυουρεκάνθ μαλακισ ςφςταςθσ, 

μακράσ παραμονισ με λεπτά τοιχϊματα, 

διαβακμιςμζνοι, κυςτικό άκρο 

ενιςχυμζνο, πυελικό άκρο κωνικό. Να 

ςυνοδεφονται από προωκθτι ειςαγωγισ 

και από εφκαμπτο οδθγό ςφρμα  

μεταβαλλόμενθσ ςκλθρότθτασ του 

νεφρικοφ άκρου. O προωκθτισ 

ειςαγωγισ να εγκολπϊνεται ςτο pigtail 

–προςυνδεδεμζνο ςφςτθμα. Κλειςτοφ 

άκρου. Μικοσ 22-30 cm. Mεγζκθ 4,8 - 

9Ch.

160 30,00 4800,00 624,00 5424,00

7000075     

7000076         

7000084          

81414        

81415      

60537       

60589      

60590        

60187          

60188       

101015

41.5.151 37,80

22

Κακετιρεσ τφπου pig-tail  από υδρόφιλθ 

λευκι πολυουρεκάνθ μαλακισ 

ςφςταςθσ, μακράσ παραμονισ (6 μινεσ)  

με λεπτά τοιχϊματα, διαβακμιςμζνοι, 

κυςτικό άκρο ενιςχυμζνο, πυελικό άκρο 

κωνικό. Να ςυνοδεφονται από 

προωκθτι ειςαγωγισ και από εφκαμπτο 

οδθγό ςφρμα μεταβαλλόμενθσ 

ςκλθρότθτασ του νεφρικοφ άκρου. Σο 

οδθγό ςφρμα να είναι ςχετικά ςκλθρισ 

ςυςτάςεωσ. Aνοικτοφ  άκρου. Μικοσ 22-

28 cm. Mεγζκθ 4,8 - 9Ch.

25 16,00 400,00 52,00 452,00

60019     

84200    

84201     

85204     

85415     

85416    

85417    

85418

23

ετ ουρθτθρικϊν ενδοπροςκζςεων 

pigtail κλειςτοφ άκρου από ειδικό 

πολυμερζσ υλικό, υδρόφιλθ επικάλυψθ, 

βιοςυμβατό, ακτινοςκιερό, διάρκεια 

παραμονισ 9-12 μινεσ, παροχζτευςθ 

από πλαϊνζσ οπζσ κακόλο το μικοσ του 

κακετιρα. Σο ςετ να διακζτει stent, 

προωκθτι, ουρθτθρικό κακετιρα και 

οδθγό ςφρμα 0,38 ι 0,35 PTFE. 

Διάμετροσ stent: 6 Fr, μικθ 12-30 εκ.

25 46,00 1150,00 149,50 1299,50

85250       

85251       

85391       

85392

41.5.23 51,80

24

Ουρθτθρικοί  κακετιρεσ από PVC με 

υδρόφιλθ επικάλυψθ, αποςτειρωμζνοι 

μίασ χριςθσ μικουσ 70cm, 

ακτινοςκιεροί,  με ςιμανςθ 

τοποκζτθςθσ για δεξιό ι αριςτερό 

ουρθτιρα, εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και 

ανά  5 cm, εςωτερικό ςφρμα και χωριςτό 

Luer -Lock  υποδοχζα. Με κυλινδρικό 

άκρο, με μία ι δφο πλευρικζσ οπζσ. Να 

διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ.

50 4,50 225,00 29,25 254,25 60294
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25

Ουρθτθρικοί  κακετιρεσ από PVC με 

υδρόφιλθ επικάλυψθ, αποςτειρωμζνοι 

μίασ χριςθσ μικουσ 70cm, 

ακτινοςκιεροί,  με ςιμανςθ 

τοποκζτθςθσ για δεξιό ι αριςτερό 

ουρθτιρα, εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και 

ανά  5 cm, εςωτερικό ςφρμα και χωριςτό 

Luer -Lock  υποδοχζα. Με κυλινδρικό 

άκρο, με δφο πλευρικζσ οπζσ. Να 

διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ.

50 5,00 250,00 32,50 282,50

51182      

81631      

81632      

101119     

101120   

26

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ από PVC με 

υδρόφιλθ επικάλυψθ, αποςτειρωμζνοι 

μίασ χριςθσ μικουσ 70cm, 

ακτινοςκιεροί,  με ςιμανςθ 

τοποκζτθςθσ για δεξιό ι αριςτερό 

ουρθτιρα, εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και 

ανά  5 cm, εςωτερικό ςφρμα και χωριςτό 

Luer -Lock  υποδοχζα. Με κυλινδρικό 

άκρο με κεντρικό άνοιγμα και μία οπι. 

Να διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ. 

40 5,00 200,00 26,00 226,00 51185  51183

27

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ από PVC με 

υδρόφιλθ επικάλυψθ, αποςτειρωμζνοι 

μίασ χριςθσ μικουσ 70cm, 

ακτινοςκιεροί,  με ςιμανςθ 

τοποκζτθςθσ για δεξιό ι αριςτερό 

ουρθτιρα, εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και 

ανά  5 cm, εςωτερικό ςφρμα και χωριςτό 

Luer -Lock  υποδοχζα. Με κυρτό άκρο 

τφπου ελαίασ με μία πλευρικι οπι. Να 

διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ. 

50 8,00 400,00 52,00 452,00

51090       

51595       

51184       

60294          

60295        

41.2.71 12,77

28

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ από PVC με 

υδρόφιλθ επικάλυψθ, αποςτειρωμζνοι 

μίασ χριςθσ μικουσ 70cm, 

ακτινοςκιεροί,  με ςιμανςθ 

τοποκζτθςθσ για δεξιό ι αριςτερό 

ουρθτιρα, εκατοςτιαία διαβάκμιςθ και 

ανά  5 cm, εςωτερικό ςφρμα και χωριςτό 

Luer -Lock  υποδοχζα. Με κυρτό άνοιγμα  

με κεντρικό άνοιγμα και μία πλευρικι  

οπι. Να διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ 

120 8,00 960,00 124,80 1084,80

85442    

85443     

85444    

85445     

51091

29

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ τφπου Chevassu, 

ειδικοί για ανιοφςα πυελογραφία, από 

PVC ι Latex, αποςτειρωμζνοι μίασ 

χριςθσ, μικουσ 70 cm, ακτινοςκιεροί, 

χωρίσ πλευρικι οπι, με ςιμανςθ 

τοποκζτθςθσ για δεξιό ι αριςτερό 

ουρθτιρα, εκατοςτιαία διαβάκμιςθ, 

εςωτερικό ςφρμα και χωριςτό  luer - lock  

υποδοχζα, ςε όλα τα μεγζκθ από 4-12 

Ch.

10 10,00 100,00 13,00 113,00
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30

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ  απόφραξθσ 

ουρθτιρα 2 way από PVC ι Latex, 

αποςτειρωμζνοι μίασ χριςθσ, μικουσ 80 

cm, ακτινοςκιεροί, με μπαλόνι 

απόφραξθσ και ανοικτό άκρο, με 

αποςπϊμενθ βαλβίδα, εκατοςτιαία 

διαβάκμιςθ, εςωτερικό ςφρμα και 

χωριςτό  luer - lock  υποδοχζα.

10 39,00 390,00 50,70 440,70

31

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ (basket ) για 

ζλξθ ουρθτθρθτικϊν λίκων, για χριςθ 

μζςω ουρθτθρονεφροςοπίου μικουσ 

115cm, με ατραυματικό κυλινδρικό 

άκρο, με καλακάκι μικουσ 40mm από 

ανοξείδωτο ατςάλι αποτελοφμενο από 6 

ελικοειδι ςφρματα διαμζτρου 3 Ch  

ακτινοςκιεροί, διαβακμιςμζνοι.

4 90,00 360,00 46,80 406,80 60529

32

Ουρθτθρικοί κακετιρεσ (basket ) για 

ζλξθ ουρθτθρθτικϊν λίκων, μικουσ 

65cm, με ατραυματικό  άκρο filiform, με 

καλακάκι μικουσ 40mm από 

ανοξείδωτο ατςάλι αποτελοφμενο από 

4,5 ι 6 ελικοειδι ςφρματα διαμζτρου 4 

Ch διαβακμιςμζνοι.

5 65,00 325,00 42,25 367,25 60739

33

Κακετιρεσ ουρθτθροςτομίασ 

καταςκευαςμζνοι από υλικό μακράσ 

παραμονισ με δίςκο που ςφραγίηει τθν 

ςτομία κα πτερφγια για τθν 

αυτοςυγκράτθςθ του κακετιρα ςτον 

ουρθτιρα. Από πολυουρεκάνθ μικουσ 

25 ι 30 cm, διαμζτρου (8-16 ch) 

ελεφκερου άκρου για τθν προςαρμογι 

ειδικοφ αυτοκόλλθτου ςυλλζκτθ.

5 18,00 90,00 11,70 101,70 51946

34

Κακετιρεσ 2- way από θμίςκλθρο υλικό 

με κεντρικι οπι από όπου κα διζρχεται 

οδθγό εφκαμπτο ςφρμα για τοποκζτθςθ 

ςε ςτενϊματα ουρικρασ 

20 9,00 180,00 23,40 203,40

81460    

85264    

85265    

85266    

85397  

35

Kακετιρεσ  3- way, από 100% ςιλικόνθ, 

με κωνικό διαςτολικό άκρο  οπισ για 

διζλευςθ πάνω από οδθγό ςφρμα. 

Mεγζκθ  (16-24 Ch)  Μζγεκοσ μπαλονιοφ 

5ml και ςκλθρότθτα 85

20 24,00 480,00 62,40 542,40
85819  85820   

85821
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