
Α/Α Περιγραφή είδους Τεχνικές Προδιαγραφές διατάξεων ενδοσκοπίας ενδοχειρουργικής Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας

Κωδικός 

Π.Τ.
Μερικό 

Σύνολο ΦΠΑ
Γενικό 

Σύνολο

 ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 0,025''

Να διαθέτει κυρίως σώμα από Nitinol, διάμετρο  0,035’’ο οποίος να καταλήγει σε τελικό 

άκρο διαμέτρου 0,025’’

 Να φέρει επικάλυψη  που λειτουργεί  σαν δείκτης θέσης στο χοληδόχο πόρο και   

υδρόφιλη επικάλυψη 7 cm  Radifocus από το τελικό του άκρο.

Να διατίθεται σε τύπους με ευθύ και γωνιωμένο άκρο και μήκους 2.700 mm και 4.500 

mm. Να είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V.

20 124,00

55.5.34 

(124) 2.480,00 24% 3.075,20

2 ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 0,035''

Σύρματα οδηγοί χοληφόρων ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από εννιαίο μεταλλικό 

έλασμα νιτινόλης, επικαλυμμένο πρωτίστως με στρώμα (PTFE) και endoglide για την 

ομαλή και ασφαλή προώθησή του. Η άκρη του σύρματος να αποτελείται από 5cm 

ευκαμπτο  άκρο  βέλτιστης ακτινοσκιερότητας  και υδρόφιλη επικάλυψη. Να διατίθεται  

και με  δύο  ατραυματικά, εύκαμπτα άκρα Tungsten ταυτόχρονα,  για βέλτιστη 

ακτινοσκιερότητα , έκτασης 5cm το ένα  και ακτινοσκιερούς δείκτες στα 10cm και 15cm 

για ακριβή μέτρηση μήκους και 10cm το άλλο με υδρόφιλη επικάλυψη.  Να διαθέτει  

πλάγιες ρίγες εναλλασσόμενου χρώματος για ευκολότερο ενδοσκοπικό έλεγχο. Μήκος 

450cm και 260cm, standard και αυξημένης σκληρότητας, διαμέτρου 0,025 - 0,035 που 

καταλήγει σε άκρο 0,027 και 0,038 σε ευθύ ή γωνιωμένο άκρο. 

110 200,00

55.5.114 

(212,13) 22.000,00 24% 27.280,00

3 ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 0,035''

Οδηγό σύρμα νιτινόλης .035” (tapered στα τελευταία 17εκ έως το tip)  για ενδοσκοπική 

χρήση με την κλασσική τεχνική και με την τεχνική ταχείας ανταλλαγής (Rapid exchange). 

H άκρη του σύρματος να αποτελείται από 10cm ατραυματικό άκρο “TUNGSTEN”  για 

βέλτιστη ακτινοσκιερότητα, με υδρόφιλη επικάλυψη  για καλύτερη προσπέλαση σε 

δύσκολες στενώσεις. Το σώμα να είναι ηλεκτρικά μονωμένο και να διαθέτει επικάλυψη  

για ομαλή και ελεγχόμενη προώθηση. Επίσης να διαθέτει ρίγες σήμανσης  για 

ευκολότερο ενδοσκοπικό έλεγχο θέσης. Να διατίθεται σε μήκη 260cm,450cm και άκρο 

ευθύ ή γωνιωμένο με κανονική ή αυξημένη σκληρότητα. Στα γωνιωμένα σύρματα να 

περιλαμβάνεται και συσκευή περιστροφής.  

40 208,00

3.6.1    

(390) 8.320,00 24% 10.316,80

4 ΟΔΗΓO ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ERCP

Οδηγό σύρμα για ERCP κατασκευασμένο από πυρήνα νιτινόλης, επικαλυμμένο με PTFE 

, μειούμενης διαμέτρου, με άκρο εύκαμπτο χωρίς εσωτερικό πυρήνα για ευκολότερη 

προώθηση και μείωση των τριβών, υδρόφιλο άκρο στα τελευταία 5 και 7cm με έλασμα 

από πλατίνα και επικάλυψη Tungsten 3cm  για μεγαλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η 

επιφάνεια του σύρματος να έχει κυματοειδή σχηματισμό για μείωση των τριβών με το 

κανάλι εργασίας διευκολύνοντας τόσο την προώθηση όσο και την αφαίρεση του 

σύρματος. Να διατίθεται σε μήκος 260-450cm

, σε διαμέτρους 0,025-0,035’’, standard-σκληρό-πολύ σκληρό με ευθύ ή γωνιώδες άκρο. 

20 200,00

55.5.114

(212,13) 4.000,00 24% 4.960,00

Σελίδα 1



5 ΟΔΗΓO ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ERCP

Οδηγό σύρμα υδρόφιλο και βαθμονομημένο δύσκολων εφαρμογών κατά την ERCP, 

διαμέτρου 0,025” και 0,035΄΄, μήκους 450cm, με έντονα ακτινοσκιερό ευθύ άκρο από 

πλατίνα έκτασης 4m, ιδιαίτερα ατραυματικό, με υψηλή διεισδυτικότητα – προωθητικότητα 

σε δύσκολες στενώσεις λόγω της κατασκευής του άκρου του spring coil extra flexible tip.

Να είναι ηλεκτρικά μονωμένο, να διαθέτει ευρύ πυρήνα μεγάλης διαμέτρου από ΝΙΤΙNOL 

kink resistant με εξωτερική επικάλυψη PTFE για βέλτιστη προωθητικότητα και να φέρει 

υδρόφιλη επικάλυψη έκτασης 25cm στο τμήμα καθετηριασμού με ενσωματωμένη 

αρίθμηση ανά εκατοστό ευκρινώς ορατή στην ενδοσκοπική εικόνα για επιβεβαίωση 

βάθους. 

50 196,00

55.5.114 

(212,13) 9.800,00 24% 12.152,00

6 ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

Συρμάτινος οδηγός ηλεκτρικά μονωμένος 0,025’’ και 0,035’’, κατασκευασμένος από 

nitinol σε διάφορες επιλογές σκληρότητας.

Να έχει υδρόφιλο άκρο, ευθύ και τύπου J.

Να φέρει επικάλυψη υψηλής ολισθηρότητας  με χρωματικές διαγραμμίσεις σε όλο το 

σώμα του σύρματος,  καθώς και στο τελικό εύκαμπτο άκρο του. Να διατίθεται και με 18 

ακτινοσκοπικούς δείκτες. 

Να διατίθεται σε 260, 400, 450 και 460 cm μήκος.  

20 195,00

55.5.59 

(174) 3.900,00 24% 4.836,00

7 ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

Οδηγό σύρμα με  πυρήνα  κατασκευασμένος από NITINOL,περίβλημα από PTFE. Με  

άκρο  ενσωματωμένο στο σώμα και όχι επικολλημένο, από βολφράμιο μήκους 5cm ή 

9cm με υδρόφιλη επικάλυψ. Να έχει διάμετρο .035¨ και κατάληξη του άκρου σε .027¨. Να 

διατίθεται σε μήκη 450 και 260cm σε τύπους Standard και με άκρα τύπου Straight και 

Torquable Angled. 

20 174,00

55.5.59 

(174) 3.480,00 24% 4.315,20

8
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  

ΤΥΠΟΥ SAVARY

Οδηγό σύρμα SAVARY αυξημένης σκληρότητας για διαστολές και τοποθέτηση 

ενδοπροσθέσεων

Οδηγό Σύρμα SAVARY GILLIARD πολλαπλών χρήσεων, αυξημένης σκληρότητας από 

ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel 304) διαμέτρου 0.038", μήκους 200, 250 ή 360cm, με 

προοδευτικά εύκαμπτο ευθύ ατραυματικό άκρο τύπου ελαία μήκους 7cm, διαμέτρου 

1.8mm και εξωτερική διαγράμμιση ανά 20cm για σωστή εκτίμηση βάθους. 

5 185,00

55.5.89 

(207) 925,00 24% 1.147,00

9 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Καθετήρες  ERCP που να διαθέτουν δυνατότητα κατευθυνόμενης γωνιώσης έως και 90ο 

του τελικού τους άκρου  με χρήση της κατάλληλης χειρολαβής

Να είναι δυνατή η παροχή σκιαγραφικού χωρίς την αφαίρεση του οδηγού σύρματος

Να διαθέτουν ακτινοσκιερό τελικό άκρο και ενδοσκοπικά σημεία μπλε χρώματος ανά 

3mm

2 240,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 480,00 13% 542,40

10 ΚAΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Καθετήρες έγχυσης χρωστικής για χρωμοενδοκόπηση 5 200,00 1.000,00 13% 1.130,00

Σελίδα 2



11
ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

Προσυναρμολογημένο σύστημα ενδοπροσθέσεων χοληδόχου πόρου, με δυνατότητα 

κλειδώματος.To σύστημα εισαγωγής να περιλαμβάνει οδηγό καθετήρα, προωθητή, 

εξάρτημα προστασίας της ενδοπρόθεσης κατά την εισαγωγή της και δυνατότητα 

απόσυρσης/μετακίνησης της ενδοπρόθεσης μέσω ενσωματωμένου ράμματος ασφαλείας 

πριν την τελική απελευθέρωση της. Να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-

τύπου Rx.  Να διατίθεται σε ποικιλία τύπων: ευθύ (τύπου Αmsterdam) και κεντρικής 

κλίσης. Να διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών, μήκη (5,7,9,12,15,18cm) και διάμετροι (7-8,5-

10Fr) και μήκος εργασίας συστήματος έως 205 cm 

50 125,00

55.5.110 

(125) 6.250,00 13% 7.062,50

12

 ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ-

Σετ  προσυναρμολογημένης ενδοπρόσθεσης χοληφόρων τύπου  COTTON-LEUNG 

AMSTERDAM με ευθέα άκρα 

• Ομοκεντρικό σετ εισαγωγής τηλεσκοπικού τύπου (οδηγό καθετήρα και προωθητή) 

διαμέτρου 7.0, 8.5, 10.0 ή 11.5fr, μήκους 205cm, με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα 

με τη διάμετρο. Ο οδηγός καθετήρας να φέρει ειδική επικάλυψη προλίπανσης, 4 

ενσωματωμένους ακτινοσκιερούς δείκτες ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού για 

αυξημένη ακτινοσκοπική απεικόνιση και κωνικό άκρο για διαστολή της στένωσης. Να 

δέχεται οδηγό σύρμα 0.035"

• ενδοπρόσθεση από ακτινοσκιερό πολυαιθυλένιο μακράς διάρκειας παραμονής με 

ευθέα άκρα και κεντρική ανατομική 12δακτυλική γωνίωση, διαμέτρου 7, 8.5, 10.0 ή 

11.5fr, ωφέλιμου μήκους από 5, 7, 9, 12 και 15cm, με πτερύγια (off-set flaps) για 

αποφυγή μετανάστευσης, ειδική προλίπανση για εύκολη προσπέλαση στενώσεων, 

πολλαπλές παροχετευτικές οπές για αποφυγή απόφραξης και κωνικό άκρο για εύκολο 

καθετηριασμό.

• προστατευτικό κάλυμμα τοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης από teflon,

30 140,00

55.5.79 

(386,28) 4.200,00 13% 4.746,00

13 ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

Να διατίθενται προφορτωμένες σε καθετήρα εισαγωγής και αποστειρωμένες έτοιμες για 

χρήση.

Να διατίθενται σε διαμέτρους 7Fr, 8.5Fr και 10 Fr και σε μήκη 30mm, 50mm, 70mm, 

90mm, 120mm και 150mm.

Να διατίθενται σε τύπους με κεντρική, δωδεκαδακτυλική γωνίωση και ευθεία.

Να διαθέτουν ειδική χειρολαβή και διαγράμμιση στον καθετήρα έτσι ώστε να είναι 

συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V 

20 125,00

55.5.110 

(125) 2.500,00 13% 2.825,00

14 ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

Να είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτη πολυουρεθάνη για ευκολότερη τοποθέτηση. Να 

φέρει  υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Hydromer σε όλο του το σώμα για παρατεταμένη  

διάρκεια μη απόφραξης από βιοφιλμ. Το πλήρες σετ να περιλαμβάνει: το Stent, τον 

οδηγό καθετήρα 210cm και τον καθετήρα ώθησης 160cm. Ο καθετήρας να διαθέτει δύο 

ακτινοσκιερές  σημάνσεις  για  την ορθή θέση και απελευθέρωση του Stent. Τα Stents να 

διατίθενται σε σχήμα Γωνιώδες, Ευθύ, Κεκαμμένο και Pigtail. Να διατίθενται σε 

διαμέτρους 7F, 10F και 12F και σε μήκη 5, 7, 9, 12 και 15 cm.

20 122,00

55.5.60 

(122) 2.440,00 13% 2.757,20

Σελίδα 3



15 ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

Σετ ενδοπρόσθεσης χοληδοχου πορου απο πολυαιθυλάινιο. Η ενδοπροσθεση να 

διαθέτει 8 οπές κατα μηκος του καθετήρα και συστημα σταθεροποίησης σε καθε άκρο. 

Να διατίθενται προφορτωμένες σε σύστημα  εισαγωγής με ακτινοσκιερό δείκτη, με 

καταλληλο οδηγό και προωθητή καθως και δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού. Οι 

ενδοπροσθεσεις να ειναι πληρως ακτινοσκιερές. Να διατίθενται σε διαμέτρους  10 Fr και 

σε μήκη  50mm, 70mm, 90mm, 110mm και 130mm. 

20 125,00

55.5.110 

(125) 2.500,00 13% 2.825,00

16

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ  

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ  ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΠΛΟΥ PIGTAIL

Σετ ενδοπρόσθεσης  χοληδόχου πόρου από πολυουρεθάνη διπλού pigtail. Η 

ενδοπρόσθεση να διαθέτει 8 οπές σε κάθε άκρο.  Να περιλαμβάνεται sleeve ευθείασής 

της κατά την τοποθέτηση. Επίσης να περιλαμβάνεται στο σετ το σύστημα προώθησης.  

Οι ενδοπροσθέσεις να είναι πλήρως ακτινοσκιερές και  να διατίθενται σε διαμέτρους 7, 

8.5, 10 και 11.5 fr και μήκη 5, 7, 9, 11, 13 και 15 cm. 

20 90,00

55.5.22 

(112,40) 1.800,00 13% 2.034,00

17

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ  

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ  ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΠΛΟΥ PIGTAIL

Τα σετ ενδοπρόσθεσης, να περιλαμβάνουν μία πλαστική ενδοπρόσθεση σε σχήμα  

διπλού pigtail  2 πλαϊνές οπές, και ένα σύστημα προώθησης με καθετήρα οδηγό & 

προωθητή, με ακτινοσκιερά markings, σε μήκος 220cm, και διάμετρο 7-8,5-10-11,5fr. Οι 

ενδοπροσθέσεις διπλού pigtail  να διατίθενται σε διάμετρο 7 - 8,5 - 10fr,  και μήκος 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15cm. Τα σετ να δέχονται συρμάτινο οδηγό 0.035inches.

10 100,00

 55.5.79 

(386,78)    1.000,00 13% 1.130,00

18
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

Σύστημα προώθησης ενδοπροθέσεων παγκρεατικού πόρου ειδικά σχεδιασμένο για την 

ασφαλή προώθησή τους, το οποίο να αποτελείται από: 

α) οδηγό καθετήρα/προωθητή 

β) ειδική συσκευή κλειδώματος

Το σύστημα να είναι συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. 

Να διατίθεται σε ποικιλία διαμετρών (3 και 4/5 Fr). 
5 80,00

55.5.21 

(107,1) 400,00 13% 452,00

19

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΓΚΡΕΑΤIKΩΝ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Πλαστική ενδοπρόθεση παγκρέατος, κατασκευασμένη από ειδικό πολυμερές που 

παρέχει την μέγιστη δυνατή παροχέτευση, την μακρά παραμονή, την ευκαμψία και τη 

βέλτιστη ακτινοσκιερότητα. 

Η ενδοπρόθεση να διαθέτει: 

-πλαϊνές οπές σε απόσταση 5mm

-μεγαλύτερο εσωτερικό αυλό για την μεγιστοποίηση της παροχέτευσής της

-ενδοσκοπικό και ακτινοσκοπικό marker για την βέλτιστη παρακολούθησή του

Να διατίθεται σε ποικιλία τύπων: 

α) ευθέα με μήκος 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 cm και διάμετρο 3,4 & 5Fr δίχως barb 

β) ευθέα με μήκος 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13cm και διάμετρο 5Fr με barb και μήκος 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18cm και διάμετρο 7 & 10Fr

γ) pigtail με μήκος 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 cm και διάμετρο 3,4 & 5Fr δίχως barb και 

μήκος ,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18 cm και διάμετρο 5 & 7Fr με barb. 

Το σύστημα να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. 

5 50,00

55.5.112 

(78) 250,00 13% 282,50

Σελίδα 4
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ΠΑΓΚΡΕΑΤIKΗ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ

Σετ παγκρεατικής ενδοπρόσθεσης 

Πλήρες σετ ενδοπρόσθεσης παγκρέατος  αποτελούμενο από:

• προωθητή καθετήρα από ημιδιαφανές Teflon αυξημένης σκληρότητας, μήκους 170cm, 

• Ενδοπρόσθεση παγκρέατος σε ποικιλία σχημάτων (single pig tail ή ευθέως τύπου , 3, 

5, ή 7fr, ωφέλιμου μήκους από 2 έως και 15cm, από ακτινοσκιερό πολυαιθυλένιο μακράς 

διάρκειας παραμονής, με ενσωματωμένο ακτινοσκιερό δακτύλιο στη βάση του pigtail για 

ασφαλή τοποθέτηση. Να διαθέτει ειδική προλίπανση για εύκολη προσπέλαση 

στενώσεων, πτερύγιο για αποφυγή μετανάστευσης, πλάγιες παροχετευτικές οπές και 

κωνικό άκρο για εύκολο καθετηριασμό.

20 178,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 3.560,00 13% 4.022,80

ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΙ  

21
ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΙ  

BILLROTH II

Σφιγκτηροτόμος διπλού αυλού BILLROTH II

Σφιγκτηροτόμος διπλού αυλού τύπου BILLROTH II, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon 

υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 6fr, μήκους 200cm, με προκεκαμμένο ακτινοσκιερό 

κωνικό άκρο 5fr, και χορδή τομής πολύκλωνη μήκους 20mm, δεχόμενος οδηγό σύρμα 

0.035". Να διατίθεται με ενσωματωμένη βαθμονομημένη λαβή χειρισμού τύπου three-

ring, βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού και έγχρωμους 

δακτυλίους στο θηκάρι για πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης της χορδής τομής 

κατά την σφιγκτηροτομή. Να διαθέτει χρωματικό κωδικό (color connection), για άμεση 

αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και ενσωματωμένο προκυρτωμένο στειλεό 

που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό προσανατολισμό της χορδής 

τομής κατά την σφιγκτηροτομή. 

5 190,00

55.5.90 

(289) 950,00 13% 1.073,50

22

ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ 

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

1. Σφιγκτηροτόμοι τριπλού αυλού περιστρεφόμενου άκρου προκεκαμμένοι με 

χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 & 20mm (για μέτρηση σφιγκτηροτομής)  και στα 5, 10, 

15  cm (για μέτρηση μήκους), κατάλληλοι και για Billroth II, συμβατό με την τεχνική 

ταχείας ανταλλαγής ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Μονόκλωνο σύρμα κοπής 20 και 

30mm. Να διαθέτει φρένο στη λαβή για την διατήρηση της κάμψης. Να διαθέτει ιδιαίτερα 

ατραυματικό άκρο μήκους 5mm με κοινό κανάλι σκιαγραφικού και σύρματος. Να 

διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9 Fr – 4,4 Fr και 3,9 Fr (κατάλληλο για χρήση με οδηγό 

σύρμα 0,018΄΄ ,0,025΄΄ και 0,035΄΄). Να διατίθεται με ενσωματωμένο προκυρτωμένο 

στυλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό προσανατολισμό της 

χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή 

70 270,00

55.5.90 

(289) 18.900,00 13% 21.357,00

Σελίδα 5
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ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ 

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

Σφιγκτηροτόμος τριπλού αυλού περιστρεφόμενου άκρου προκεκαμμένος με 

χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 & 20mm (για μέτρηση σφιγκτηροτομής)  και στα 5, 10, 

15  cm (για μέτρηση μήκους), κατάλληλος και για Billroth II. Να διαθέτει μονόκλωνο 

σύρμα κοπής 20 και 30mm.Να διαθέτει φρένο στη λαβή για διατήρηση κάμψης. Να 

διαθέτει ιδιαίτερα ατραυματικό άκρο μήκους 5mm με κοινό κανάλι σκιαγραφικού και 

σύρματος. Να διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9 Fr – 4,4 Fr και 3,9 Fr (κατάλληλο για 

χρήση με οδηγό σύρμα 0,018΄΄ , 0,025΄΄ και 0,035΄΄). Να διατίθεται με ενσωματωμένο 

προκυρτωμένο στυλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό 

προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή 

100 210,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ -

ΝΈΟ 

ΕΙΔΟΣ 21.000,00 13% 23.730,00

24

ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ 

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ 

NEEDLE KNIFE

Βελονοτόμος Needle knife τριπλού αυλού

Βελονοτόμος needle-knife τριπλού αυλού, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon υψηλής 

προωθητικότητας διαμέτρου 7fr, μήκους 200cm, με προκεκαμμένο κωνικό ακτινοσκιερό 

άκρο 5fr δεχόμενος οδηγό σύρμα 0.035". Να διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική 

βαθμονομημένη λαβή χειρισμού three-ring, μηχανισμό κλειδώματος για ρυθμιζόμενη 

έκταση της βελόνας κατά 4mm, χρωματικό κωδικό (color connection) για άμεση 

αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και εξαρτημάτων και ενσωματωμένο 

προκυρτωμένο στειλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για βέλτιστο 

προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή 

5 206,00

17.11.17 

(214,20) 1.030,00 13% 1.163,90

25
ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ 

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Σφικτηροτόμοι τριπλού αυλού 6FR μήκους καθετήρα 210cm. Να έχουν άκρο τύπου 

TAPERED TIP (Κωνικό Άκρο) 3F και με μήκος 3, 7 και 15mm. Να είναι συμβατοί με 

οδηγό σύρμα .035’’. Να φέρουν άκρο με τέσσερις ακτινοσκιερές και ενδοσκοπικές 

σημάνσεις. Να φέρουν μονόκλωνο σύρμα κοπής μήκους 20mm, 25mm και 30mm.  .

20 173,00

55.5.10 

(173) 3.460,00 13% 3.909,80

26
ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ 

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Καθετήρας σφιγκτηροτομής τριπλού αυλού 7fr με σύρμα κοπής 20,25,30 mm , 

μονόκλωνο και πολύκλωνο . Να φέρει κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0.35’’ και 

ξεχωριστό κανάλι για την έγχυση σκιαγραφικού διαλύματος .  Να διατίθεται και με 

μερικώς επικαλυμμένο σύρμα κοπής  . Το τελικό άκρο να έχει διάμετρο 4-5 fr και μήκος 

3,7,15,25 mm και σε 3 τύπους : πολύ λεπτό , κωνικό και στρογγυλοποιημένο 

20 180,00

55.5.101 

(173) 3.600,00 13% 4.068,00

Σελίδα 6



27
ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ 

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Τριπλού αυλού με άκρο DOMETIP για ατραυματικό καθετηριασμό

Σφιγκτηροτόμος τριπλού αυλού, με θηκάρι από ημιδιαφανές Teflon υψηλής 

προωθητικότητας διαμέτρου 7fr, μήκους 200cm, με προκεκαμμένο ακτινοσκιερό άκρο 5fr 

ειδικού σχεδιασμού με προοδευτικά λεπτυνόμενο στρογγυλεμένο άκρο dometip για 

ατραυματικό καθετηριασμό και αποφυγή οιδημάτων, προεξέχον τμήμα 5mm, και χορδή 

τομής μονόκλωνη ή πολύκλωνη, μήκους 20, 25 ή 30mm, δεχόμενος οδηγό σύρμα 

0.035".  

Να διατίθεται με ενσωματωμένη βαθμονομημένη λαβή χειρισμού τύπου three-ring, 

βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού και έγχρωμους 

δακτυλίους χρώματος πράσινου-μαύρου-μπλε στο θηκάρι για πιστοποίηση της σωστής 

τοποθέτησης της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή. Να διαθέτει χρωματικό κωδικό 

(color connection), για άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτινων οδηγών και 

ενσωματωμένο προκυρτωμένο στειλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου 

για βέλτιστο προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή 

70 206,00

55.5.90 

(289) 14.420,00 13% 16.294,60

28
ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ 

ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Να είναι συμβατοί με συρμάτινο οδηγό διαμέτρου 0.035’ .

Να διαθέτουν μερικώς επικαλυμμένο σύρμα κοπής με πολυμερές PFA.

Να διατίθενται σε διάμετρο 4,5Fr, να έχουν σύρμα κοπής 30 mm και άκρο 3mm καθώς 

επίσης και σε τύπο “taperedtip”.

Να διαθέτουν μήκος καθετήραέως1.700mm.

Να διαθέτουν ειδική χειρολαβή και διαγράμμιση στον καθετήρα έτσι ώστε να είνα 

συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V.

20 170,00

55.5.101 

(173) 3.400,00 13% 3.842,00

29
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Μπαλόνι εξαγωγής λίθων τριπλού αυλού πολύ υψηλής ανθεκτικότητας, πολλαπλών 

διαμέτρων 13 - 16mm σε μία συσκευή. 

Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από pebax, πολύ μαλακό και εύκαμπτο.

Το μήκος του καθετήρα να είναι 200 cm, η διάμετρος 7fr και να δέχεται οδηγό σύρμα 

0.035''.

Το τελικό άκρο του μπαλονιού να έχει κωνικό σχήμα και στο πάνω και κάτω μέρος του 

μπαλονιού να φέρει  ακτινοσκιερούς δείκτες 

20 145,00

55.5.81 

(248,44) 2.900,00 13% 3.277,00

30
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Μπαλόνια αφαίρεσης χολόλιθων τριπλού αυλού με καθετήρα κατασκευασμένο από 

PEBAX μήκους 200cm. Το μπαλόνι να διατάσσεται ομόκεντρα για πλήρη επαφή  με  τον 

χοληδόχο πόρο. Η έγχυση του σκιαγραφικού υγρού να γίνεται μπροστά ή πίσω από το 

μπαλόνι. Ο καθετήρας του μπαλονιού να είναι 7F κωνικού άκρου 5F. Στη συσκευασία να 

περιλαμβάνεται σύριγγα με προκαθορισμένο όγκο πληρότητας του μπαλονιού. Να 

διατίθεται σε διαμέτρους 8.5mm, 11.5mm και 15.0mm. Συμβατά με σύρμα .035΄΄

20 248,00

55.5.81 

(248,44) 4.960,00 13% 5.604,80

Σελίδα 7



31
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

) Μπαλόνι αφαίρεσης χολολίθων 3πλού αυλού, με δυνατότητα πλήρωσης σε τρεις 

διαστάσεις (9 – 13 – 16 mm). Να είναι πιστοποιημένα latex free (αναγραφόμενο στη 

συσκευασία), με ακτινοσκιερά σημεία στα άκρα του. Να διαθέτει καθετήρα 

διαγραμμισμένο και άκαμπτο αφαι-ρούμενο στυλεό. Στη συσκευασία να περιλαμβάνονται 

3 διαφορετικές σύριγγες για την πλή-ρωσή του. Να έχει καθετήρα διαμέτρου 7 fr με άκρο 

5 fr τύπου tapered και μήκος 200 cm. 

50 142,00 55.5.3 (195) 7.100,00 13% 8.023,00

32
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Καθετήρας μπαλόνι για ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων τριπλού αυλού, από Pebax,   με  

δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού πάνω και κάτω από το μπαλόνι, δυνατότητα 

διάτασης του μπαλονιού σε τρεις διαφορετικές διαμέτρους 15 - 18 και 20mm με την 

χρήση τριών διαφορετικών συριγγών, οι οποίες να περιλαμβάνονται στην συσκευασία.

Να διαθέτει ειδική χειρολαβή και διαγράμμιση στον καθετήρα, έτσι ώστε να είναι συμβατό 

με σύστημα προσπέλασης V-System

- Να φέρει δύο ακτινοσκιερούς μάρτυρες, στο εγγύς και άπω άκρο του μπαλονιού 

40 142,00 55.5.3 (195) 5.680,00 13% 6.418,40

33
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

 Καθετήρας μπαλόνι για ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων τριπλού αυλού τετράγωνου 

σχεδιασμού, με καθετήρα 7 Fr που καταλήγει σε 6 Fr,  κατασκευασμένο από ανθεκτικό 

latex, αυξανόμενης διαμέτρου 9-12mm, 12-15mm και 15-18mm. Με δυνατότητα 

επιλογής έγχυσης σκιαγραφικού πάνω και κάτω από το μπαλόνι, να είναι συμβατό και με 

την τεχνική ταχείας ανταλλαγής ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Να διαθέτει μια 

διαβαθμισμένη σύριγγα διπλής ένδειξης του μεγέθους και ακτινοσκιερό δείκτη θέσης του 

μπαλονιού   . 

40 114,00

55.5.81 

(248,44) 4.560,00 13% 5.152,80

34
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Μπαλόνι εξαγωγής λίθων τριπλού αυλού πολύ υψηλής ανθεκτικότητας, πολλαπλών 

διαμέτρων 13 - 16mm σε μία συσκευή. 

Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από pebax, πολύ μαλακό και εύκαμπτο.

Το μήκος του καθετήρα να είναι 200 cm, η διάμετρος 7fr και να δέχεται οδηγό σύρμα 

0.035''.

Το τελικό άκρο του μπαλονιού να έχει κωνικό σχήμα και στο πάνω και κάτω μέρος του 

μπαλονιού να φέρει  ακτινοσκιερούς δείκτες.

20 148,00

55.5.81 

(248,44) 2.960,00 13% 3.344,80

35
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Καθετήρας-μπαλόνι αφαίρεσης χολολίθων τριπλού αυλού πολλαπλού μεγέθους σε μία 

συσκευή, διαμέτρου 7fr, μήκους 200cm, με κωνικό άκρο 5fr, δεχόμενος οδηγό σύρμα 

0.035" και με δυνατότητα έγχυσης επάνω ή κάτω από το μπαλόνι. 

Μπαλόνι   ανθεκτικό, σχήματος oval-τετράγωνου από φυσικό ελαστικό latex, πολλαπλού 

μεγέθους, με δυνατότητα διάτασης σε 8.5-12-15mm (τριών σταδίων διαστολής) ή 12-15-

18-20mm (τεσσάρων σταδίων διαστολής) ανάλογα με την ποσότητα του αέρα που 

εμφυσείται. Να φέρει χρωματικό κωδικό (color connection) για άμεση αναγνώριση 

συμβατών συρμάτινων οδηγών και εξαρτημάτων και να διατίθεται σε ειδική 

ακτινοπροστατευτική συσκευασία με προμετρημένη σύριγγα 5cc και στρόφιγγα 

συνδεδεμένη στη θύρα διαστολής του μπαλονιού.

40 145,00

55.5.81 

(248,44) 5.800,00 13% 6.554,00

Σελίδα 8



36

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ -

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TAXEAΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ/RX

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TAXEAΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ/RX

10 29,00

55.5.32 

(738) 290,00 24% 359,60

 ΚΑΛΑΘΙΑ ERCP

37
 ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ 

ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να διαθέτουν δύο ενσωματωμένα περιβλήματα  ένα  εξωτερικό μεταλλικό και ένα 

εσωτερικό από Teflon το οποίο  να δύναται  να εκταθεί ελεγχόμενα κατά 15 cm από το 

άκρο του μεταλλικού καθετήρα, ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας,  υποδοχή έγχυσης 

σκιαγραφικού, δυνατότητα περιστροφής με χρήση της κατάλληλης χειρολαβής

Να διατίθενται σε διάμετρo καλαθιού  26mm και 30mm. για κανάλι εργασίας 3,2mm και 

4,2mm και σε τύπο με σκληρό σύρμα για επαναλαμβανόμενες λιθοτριψίες 

4 440,00

55.5.11 

(462) 1.760,00 13% 1.988,80

38
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ  ΚΑΛΑΘΙ  

ΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΧΟΛΟΛΙΘΩΝ

Καθετήρας-καλάθι μονού αυλού μιας χρήσης, για ενδοσκοπική αφαίρεση χολολίθων και 

ξένων σωμάτων με θηκάρι από ημιδιαφανές teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 

7fr, μήκους 230cm, με ακτινοσκιερό-ατραυματικό άκρο τύπου ¨σφαίρα¨ και 

ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού με θύρα έγχυσης σκιαγραφικού. Το καλάθι 

να είναι εξαγωνικού σχήματος, αποτελούμενο από 4 μαλακά σύρματα τύπου 

multifilament memory-πολλαπλών νηματίων για βέλτιστη μνήμη-επαναφορά στο αρχικό 

του σχήμα και να διατίθεται στα ακόλουθα μεγέθη:  1.5Χ3.5cm, 2X4cm, 2.5X5cm, 

3X6cm. 

Να είναι συμβατό με μηχανικό λιθοτρίπτη Soehendra. 

5 349,00

55.5.115 

(349) 1.745,00 13% 1.971,85

39
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ  ΚΑΛΑΘΙ  

ΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΧΟΛΟΛΙΘΩΝ

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΛΑΘΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΟΛΟΛΙΘΩΝ  

Να διαθέτει οκτώ σύρματα σχήματος άνθους (flowerbasket).

Να διαθέτει ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας για ευκολότερη δίοδο και υποδοχή 

έγχυσης σκιαγραφικού.

Να  δέχεται  χρήση συρμάτινου οδηγού διαμέτρου 0,035 inch.

Να διαθέτει ειδική χειρολαβή έτσι ώστε να είναι δυνατή η περιστροφή του.

5 230,00

17.1.70 

(235) 1.150,00 13% 1.299,50

40

 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ  ΚΑΛΑΘΙ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ  ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ

Καθετήρας-καλάθι μονού αυλού μιας χρήσης, για ενδοσκοπική αφαίρεση χολολίθων και 

ξένων σωμάτων με θηκάρι από ημιδιαφανές teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 

7fr, μήκους 230cm, με ακτινοσκιερό-ατραυματικό άκρο τύπου ¨σφαίρα¨ και 

ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού με θύρα έγχυσης σκιαγραφικού. Το καλάθι 

να είναι εξαγωνικού σχήματος, αποτελούμενο από 4 μαλακά σύρματα τύπου 

multifilament memory-πολλαπλών νηματίων για βέλτιστη μνήμη-επαναφορά στο αρχικό 

του σχήμα και να διατίθεται στα ακόλουθα μεγέθη:  1.5Χ3.5cm, 2X4cm, 2.5X5cm, 

3X6cm. 

Να είναι συμβατό με μηχανικό λιθοτρίπτη Soehendra. 
5 220,00

17.1.70 

(235,00) 1.100,00 13% 1.243,00

Σελίδα 9



41 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΗΚΤΡΑ

Κυτταρολογική Ψήκτρα (Βούρτσα) χοληφόρων διπλού αυλού μιας χρήσης, με φέροντα 

καθετήρα από ημιδιαφανές teflon υψηλής προωθητικότητας, διαμέτρου 6 ή 8fr, μήκους 

200cm, καθοδηγούμενη πάνω από οδηγό σύρμα 0,021 ή 0.035". O φέρων καθετήρας να 

διαθέτει δύο αυλούς ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του δείγματος κατά την έξοδο 

της βούρτσας από το ενδοσκόπιο και να διευκολύνεται η προώθηση του μέσω του 

συρμάτινου οδηγού, καθώς και ενσωματωμένο ακτινοσκιερό δακτύλιο (radiopaque 

marker) στο άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό. 

Να διαθέτει ενσωματωμένη περιστρεφόμενη λαβή χειρισμού, βαθμονομημένες 

χρωματικές ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού του εξαρτήματος ώστε να να 

πιστοποιείται το βάθος του καθετηριασμού και ατραυματικό εύκαμπτο οδηγό 

ακτινοσκιερό άκρο flexible filiform tip μήκους 1.5cm.

Η Βούρτσα να είναι κατασκευασμένη από nylon με σκληρά τριχίδια ώστε να 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόξεση του βλεννογόνου, με διάμετρο 3mm και μήκος 2.5cm. 

15 108,00

55.5.36 

(229) 1.620,00 13% 1.830,60

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

42

ΣΥΣΚΕΥΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΛΙΠΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΠΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΗΚΟΥΣ  2300mm , ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ

2 972,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 1.944,00 13% 2.196,72

43

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, - Να είναι συμβατά με MRI., ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ANΩΤΕΡΩ ΛΑΒΙΔΑ,Να διατίθεται σε κυτία των 20 κλιπς  

20 20,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 400,00 13% 496,00

44
ΠΡΟΦΩΡΤΟΜΕΝΑ 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ, χωρίς θηκάρι, μιας χρήσεως για την 

αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα 

μήκους 155 cm ή και 235 cm κατά περίπτωση (γαστροσκόπιο, κολονοσκόπιο). Να 

διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων 11mm και να περιστρέφονται (1:1) από τον χρήστη ή τον 

βοηθό του με ειδικό στροφείο πλησίον της λαβής χειρισμού και προς τις 2 κατευθύνσεις. 

Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την 

τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να είναι 

συμβατά με μαγνητικό τομογράφο, να έχουν ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από 

πολυπεκτομή,διατρήσεων<2cm και καθήλωση καθετήρων σίτισης. 

40 108,00

55.5.83 

(118,95) 4.320,00 13% 4.881,60

45
ΠΡΟΦΩΡΤΟΜΕΝΑ 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS

Καθετήρας με προφορτωμένο αιμοστατικό κλιπ μιας χρήσεως. Να είναι 

περιστρεφόμενος με δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος σιαγώνων χωρίς 

περιορισμό. Να διαθέτει άνοιγμα σιαγώνων 11-13 και 16mm. Το clip να είναι 

προφορτωμένο σε καθετήρα διαμέτρου 2,5mmκαι μήκος 230cm. Να διαθέτει σύστημα 

απελευθέρωσης 2 κινήσεων. Να δύναται να πραγματοποιηθεί μαγνητική τομογραφία 

στον ασθενή, μέχρι 3 tesla.
20 89,00 57.16 (89) 1.780,00 13% 2.011,40

Σελίδα 10



46
ΠΡΟΦΩΡΤΟΜΕΝΑ 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS

ενδοσκοπικό κλιπ αιμόστασης,  μιας χρήσεως προφορτωμένα σε καθετήρα 

τοποθετησης.  Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων  13 και 16 mm και να περιστρέφονται 

(1:1) από τον χρήστη ή τον βοηθό του με ειδικό στροφείο. Να έχουν δυνατότητα 

ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή 

τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να είναι συμβατά με μαγνητικό 

τομογράφο  

30 70,00 55.5.26 (89) 2.100,00 13% 2.373,00

47
ΠΡΟΦΩΡΤΟΜΕΝΑ 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS

Συσκευή ενδοσκοπικής αιμόστασης/σήμανσης με προφορτωμένο clip μεγάλου 

ανοίγματος 16mm, αποτελούμενο από:

-εύκαμπτο φέροντα καθετήρα με επικάλυψη Teflon υψηλής προωθητικότητας, διαμέτρου 

7fr, μήκους 230cm, κατάλληλο για χρήση με γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο, ειδικής 

κατασκευής ελικοειδούς πηνίου (flexible spring coil catheter without outer sheath) ώστε 

να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανταπόκριση του clip στους εξωτερικούς χειρισμούς - 

torqueability 1:1

-προφορτωμένο πλήρως περιστρεφόμενο αιμοστατικό ακτινοσκιερό clip δύο σκελών με 

μεγάλο ρυθμιζόμενο άνοιγμα 16mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με ευρείες 

εσωτερικές ενισχυτικές σιαγώνες νιτινόλης ώστε να διασφαλίζεται το πολύ ισχυρό 

κλείσιμο και άνοιγμα (closing strength 400 grams / opening strength 800 grams), η 

βέλτιστη σταθερότητα κατά την χρήση και η παραμονή του clip για μεγάλο διάστημα μετά 

την αρχική τοποθέτηση (superior retention rate - σε ποσοστό παραμονής 65% έως και 4 

εβδομάδες μετά την αρχική τοποθέτηση)

-clip με ατραυματικά οδοντωτά άκρα για βέλτιστη σύλληψη ιστού χωρίς να «γλιστράει»,

-ενσωματωμένη περιστρεφόμενη εργονομική λαβή χειρισμού ασφαλείας για εύκολο και 

ακριβή χειρισμό με ένα χέρι, μέσω της οποίας το clip περιστρέφεται πλήρως αναλογικά 

κατά 360 μοίρες και επιπλέον ανοιγοκλείνει τουλάχιστον 5 φορές πριν την τελική 

απελευθέρωση,

-να διαθέτει ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπεκτομή (post polypectomy 

bleed management) και να είναι κατάλληλο για καθήλωση καθετήρων σίτισης και 

μεταλλικών ενδοπροσθέσεων

 -να είναι ασφαλές για χρήση σε μαγνητική τομογραφία με στατικό μαγνητικό πεδίο 

μικρότερο ή ίσο με 3 Tesla  

30 130,00

57.41 

(141,05) 3.900,00 13% 4.407,00

48

ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ENDOLOOP

10 100,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 1.000,00 13% 1.130,00

49
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 

ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Σετ ενδοσκοπικής περίδεσης κιρσών οισοφάγου μονού ράμματος, πολλαπλών 

δακτυλίων (7) από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου, με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό 

για απόλυτη εφαρμογή στον κιρσό μετά την απελευθέρωσή του. Το σύστημα των 

δακτυλίων να διαθέτει άκρο σιλικόνης για την προστασία του ενδοσκοπίου και 

προειδοποιητικό προτελευταίο δακτύλιο γκρι χρώματος.Να διαθέτει λαβή με 

χαρακτηριστικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου, καθώς και 

υποδοχή καθετήρα πλύσης. Να είναι συμβατό με ενδοσκόπια διαμέτρου 8,5-11,5mm. Να 

μην περιέχει latex 

5 170,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 850,00 24% 1.054,00

Σελίδα 11



50
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 

ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Σετ ενδοσκοπικής απολίνωσης κιρσών οισοφάγου και εσωτερικών αιμορροίδων ευρείας 

οράσεως MULTI BAND LIGATOR πολλαπλών προτοποθετημένων δακτυλίων (4, 6 ή 

10) από φυσικό ελαστικό καουτσούκμε ειδικό στρόγγυλο σχεδιασμό και μικρή εσωτερική 

διάμετρο για απόλυτη εφαρμογή στους κιρσούς, κατάλληλη για πολλαπλές απολινώσεις 

με μια εισαγωγή του ενδοσκοπίου. Να είναι συμβατό με όλα τα ενδοσκόπια εξωτερικής 

διαμέτρου από 8.6 έως και 14mm και μήκους εργασίας από 122 έως και 190cm, να 

διαθέτει καθετήρα μεταφοράς με άγκιστρα, περιστροφική λαβή δύο κατευθύνσεων για 

απόλυτα ελεγχόμενη απελευθέρωση των δακτυλίων με ειδικό αυλό για εγχύσεις, 

μεταλλικό αντάπτορα-εγχυτή και διαφανή κύλινδρο ευρείας οράσεως από μαλακή 

σιλικόνη για προστασία του ενδοσκοπίου, με προτοποθετημένους δακτυλίους εκ των 

οποίων ο προτελευταίος να διαφέρει χρώματος ώστε να προειδοποιεί. Να συνοδεύεται 

από επιστημονικές κλινικές μελέτες σε βάθος 15ετίας.

5 150,00

55.5.75 

(150) 750,00 24% 930,00

51
ΒΕΛΟΝΕΣ 

ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βελόνες έγχυσης  μιας χρήσεως 23 και 25 G, με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα 

(διαφανές ή σκιερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3 mm. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό 

κλειδώματος της βελόνας και αστεροειδή σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. 

Μήκος έκτασης βελόνας 4mm, 6mm, μήκος καθετήρα 200cm και 240cm. Να διαθέτει 

ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελόνας στο ενδοσκόπιο για την 

αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας 

200 9,00 4.6.31 (17) 1.800,00 13% 2.034,00

52
ΒΕΛΟΝΕΣ 

ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βελόνα έγχυςης  μιας χρήσης κολονοσκοπίου. 

Να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με μηχανισμό κλειδώματος.

Ο καθετήρας να είναι από Teflon με μεταλλικό άκρο για ασφαλή προβολή της βελόνας. 

Να διατίθεται με βελόνα διαμέτρου 0,7mm και μήκος 5mm.

Να διατίθεται με καθετήρα διαμέτρου 2.3mm και μήκος 230cm.

200 10,00 4.6.31 (17) 2.000,00 13% 2.260,00

53 ΗΕΜΟ SPRAY

Συσκευή ενδοσκοπικής αιμόστασης HEMOSPRAYμιας χρήσης, για άμεσο έλεγχο σε 

οξείες-διάχυτες αιμορραγίες της ανώτερης γαστρεντερικής οδού (μη προερχόμενες από 

κιρσούς). Na διαθέτει δοχείο ψεκασμού με 50 γραμμάρια κοκκιώδους υποαλλεργικής 

αιμοστατικής πούδρας από μεταβολικά αδρανές και μη τοξικό υλικό που δεν 

απορροφάται από το σώμα, ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού τύπου «πιστόλι» 

με φιαλίδιο διοξειδίου του άνθρακα CO2 16g για τον ψεκασμό της πούδρας στην πηγή 

της αιμορραγίας.

Να περιλαμβάνει επίσης, περιστρεφόμενο κουμπί ενεργοποίησης του φυσιγγίου 

διοξειδίου του άνθρακα, βαλβίδα ασφαλείας, κουμπί τύπου σκανδάλης για την εφαρμογή 

της σκόνης καθώς και δύο ενδοσκοπικούς καθετήρες ψεκασμού-spray από ημιδιαφανές 

Teflon διαμέτρου 7 ή 10fr (συμβατούς με κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου 2.8 ή 3.7mm 

αντίστοιχα), μήκους 220cm.

Να διατίθεται προσυναρμολογημένη και έτοιμη για χρήση σε αποστειρωμένη 

προστατευτική ατομική συσκευασία

3 500,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 1.500,00 24% 1.860,00

Σελίδα 12



54
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ 

ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 

Ειδικό σύστημα σύγκλεισης που χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ενδοσκόπιο για την 

συμπίεση ιστού, την αιμόσταση και την αντιμετώπιση βλαβών στο γαστρεντερικό 

σωλήνα.

Αποτελείται από τα εξής τμήματα :

• OTSC Applicator Cap

Φορτώνεται στην άκρη του ενδοσκοπίου και φέρει το OTSC Clip.

Διαθέτει ειδικό νήμα καθηλωμένο στο OTSC Applicator Cap με το οποίο 

απελευθερώνεται το OTSC Clip.

• OTSC Hand Wheel

Ειδική πλαστική στρόφιγγα που τοποθετείται στο ενδοσκόπιο για την περιτύλιγμα του 

νήματος και την απελευθέρωση του OTSC Clip.

• OTSC Clip

Αποτελείται από ειδικό υλικό με σχηματική μνήμη Nitinol και διατίθεται σε διάφορα 

μεγέθη.

2 625,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 1.250,00 24% 1.550,00

55
ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 

ΣΥΜΠΛΙΣΙΑΣΗΣ ΧΕΙΛΕΩΝ

Ειδικό όργανο που χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ενδοσκόπιο για την συμπλησίαση 

χειλών ιστού στον

πεπτικό σωλήνα σε συνδυασμό με το OTSC System.

Αποτελείται από χάλυβα με επικάλυψη πολυμερούς και περιλαμβάνει τα εξής μέρη :

Ειδική λαβή

Δύο ξεχωριστές μετακινούμενες λαβές

Εύκαμπτο άξονα μήκους 165cm ή 220cm

Ράβδο από χάλυβα στο άκρο

2 πλευρικές μεταλλικές σιαγόνες που μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά

1 760,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 760,00 24% 942,40

56 OTSC Anchor

Ειδικό όργανο που χρησιμοποιείται με εύκαμπτο ενδοσκόπιο για το πιάσιμο και τον 

χειρισμό ιστού στον πεπτικό σωλήνα σε συνδυασμό με το OTSC System.

Αποτελείται από τα εξής μέρη :

Ειδική λαβή ασφαλείας με κουμπί το οποίο όταν ενεργοποιείται μπλοκάρει το όργανο

Εύκαμπτο άξονα μήκους 165cm/220cm

Σωλήνα με σπειροειδείς αύλακες

Άγκυρα που αποτελείται από 3 κυρτά τμήματα

1 675,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 675,00 24% 837,00

Σελίδα 13



57
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΟΜΗΣ 

ΒΛΑΒΩΝ  ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 

Ειδικό σετ που χρησιμοποιείται με κολονοσκόπιο για τη διαγνωστική και θεραπευτική 

εκτομή ολικού πάχους βλαβών στο παχύ έντερο και το ορθό.

Αποτελείται από τα εξής τμήματα:

• FTRD Applicator Cap: Πλαστικό κάλυμμα, εφαρμόζεται στην άκρη του ενδοσκοπίου και 

φέρει προ-φορτωμένο το FTRD Clip και  βρόγχο εκτομής ιστού υψηλής συχνότητας . Να 

διαθέτει ειδικό νήμα καθηλωμένο στο κάλυμμα εφαρμογής με το οποίο απελευθερώνεται 

το FTRD Clip.

Το FTRD Clip να αποτελείται από ειδικό υλικό με σχηματική μνήμη Nitinol και να 

διατίθεται σε ένα μέγεθος για ενδοσκόπια με διάμετρο 11.5 –14mm

• FTRD Hand Wheel

Ειδική πλαστική στρόφιγγα που τοποθετείται στο ενδοσκόπιο για το περιτύλιγμα του 

νήματος και την απελευθέρωση του FTRD Clip

• FTRD Thread Retriever

Πλαστικό εξάρτημα για την εύκολη ανάκτηση του νήματος

• FTRD Endoscope Sleeve

Προστατευτικό μανίκι ενδοσκοπίου

Το κάλυμμα εφαρμογής και ο βρόγχος φορτώνονται  εξωτερικά από το ενδοσκόπιο και 

το προστατευτικό μανίκι αποτρέπει την σύλληψη ιστού μεταξύ του ενδοσκοπίου και του 

βρόγχου

B. FTRD Marking Probe

Καθετήρας πήξης υψηλής συχνότητας για τη σήμανση του ιστού πριν την εφαρμογή του 

συστήματος FTRD.

Η σήμανση του ιστού διευκολύνει τον εντοπισμό και την πλήρη εκτομή του ιστού.

Ο καθετήρας  να έχει εύκαμπτο άξονα και μήκος 220cm

Γ. FTRD Grasper

Λαβίδα σύλληψης για την καθήλωση του ιστού και την ανάκτηση του στο κάλυμμα 

εφαρμογής

Η λαβίδα έχει εύκαμπτο άξονα και μήκος 220cm

1 1490,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 1.490,00 24% 1.847,60

58
Ενδοσκοπικό Καπάκι 

BougieCap

Tο  Ενδοσκοπικό Καπάκι  να ειναι  μιας χρήσεως, να  προσαρτάται στο άκρο του 

ενδοσκοπίου και εισάγεται στο ανώτερο πεπτικό σωλήνα για την διαστολή στενώσεων.  

Να κατασκευάζεται απο ειδικό σκληρο υλικο (styreneacylonitrile).

και η  ταινια για προσάρτηση στο ενδοσκόπιο να  περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Να διαθέτει οπή στην κορυφή του για πιθανή χρήση με οδηγό σύρμα και δύο μικρές 

πλευρικές οπές με σκοπό την χορήγηση και την αναρρόφηση αέρα.

Να διατίθεται σε 6 διαφορετικά μεγέθη για χρήση ανάλογα με τον τύπο ενδοσκοπίου που 

χρησιμοποιείται.

5 80,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 400,00 24% 496,00

Σελίδα 14



59 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ APC

Αποστειρωμένοι καθετήρες Argon/plasma Δ: 2.3mm μιας χρήσεως κολονοσκοπίου και 

γαστροσκοπίου με ενσωματωμένο φίλτρο ασφαλείας μεμβράνης συμβατοί με το 

υπάρχων σύστημα Διαθερμίας/APC VIO 200 S/APC-2

 Να διατίθεται σε έκδοση πρόσθιας, προσθιοπλάγιας, πλάγιας ή και περιφερειακής ροής 

360ο. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του τύπου του καθετήρα και ανάλογης 

ρύθμισης της συσκευής (Plug & Play).

10 240,00 17.1.104 2.400,00 13% 2.712,00

60
ΚΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 

Kηρίο διαστολής χοληδόχου πόρου SOEHENDRA

Διαστολέας κηρίο χοληδόχου και παγκρεατικού πόρου SOΕHENDRA/COTTON μιας 

χρήσης, από ακτινοσκιερό Teflon υψηλής προωθητικότητας για χρήση μέσω 

ενδοσκοπίου, διαμέτρου 6, 7, 8,5, 9, 10 και 11.5fr,  μήκους 200cm, με κωνικό 

ατραυματικό ακτινοσκιερό άκρο, προοδευτικά λεπτυνόμενο μήκους 3 ή 4cm (tapered 

tip). Na διαθέτει ενσωματωμένο-αφαιρούμενο στειλεό μήκους 100cm για υψηλή 

προωθητικότητα και ενσωματωμένο μεταλλικό ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο για 

αυξημένη ακτινοσκοπική απεικόνιση. Να δέχεται οδηγό σύρμα 0,025’’ και 0.035" (wire 

guide/injection port) και να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του 

ενός τεμαχίου.

3 86,00

57.88 

(118,87) 258,00 24% 319,92

61
ΜΠΑΛΟΝΙΑ  ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

Μπαλόνι ενδοσκοπικής διαδοχικής διαστολής χοληδόχου πόρου. Να έχει δυνατότητα 

πλήρωσης σε 3 διαφορετικές διαστάσεις και να είναι πιστοποιημένα latex free. Να είναι 

προ-φορτωμένο με οδηγό σύρμα με εύκαμπτο υδρόφιλο άκρο 5 cm και δυνατότητα 

κλειδώματός του.  Το άκρο του καθετήρα να είναι διαστολικό και ατραυματικό. 

3 166,00 55.5.3 (195) 498,00 13% 562,74

62
ΜΠΑΛΟΝΙΑ  ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

Μπαλόνι διαστολής χοληδόχου πόρου, προωθούμενο επί οδηγού σύρματος υψηλής 

πίεσης (12atm) μήκους 2 και 4cm, διαμέτρων 4mm-10mm.To μπαλόνι να φέρει δύο 

ακτινοσκιερούς δείκτες και να διαθέτει εγγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος, συμβατό 

με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx 

2 360,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 720,00 13% 813,60

63
ΜΠΑΛΟΝΙΑ  ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

Μπαλόνι διαστολής πεπτικού μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων,

το σύστημα να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Να διατίθεται 

με προφορτωμένο ή και με ενσωματωμένο οδηγό σύρμα. Να είναι κατασκευασμένο από 

μαλακό, παχύ υλικό pebax και ολισθηρή επικάλυψη mediglide.Το μπαλόνι να διαθέτει 

δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες και στρογγυλεμένα άκρα, ώστε να επιτρέπει την 

ενδοσκοπική και ακτινοσκοπική παρακολούθηση της διαστολής. Να είναι εγκεκριμένο 

για διαστολή οισοφάγου, πυλωρού, εντέρου και σφιγκτηροπλαστική φύματος Vater 

διαμέσου ενδοσκοπίου. Να διατίθεται με διάμετρο μπαλονιού ως εξής: 6-7-8mm, 8-9-

10mm, 10-11-12mm, 12-13.5-15mm, 15-16.5-18mm, 18-19-20mm, μήκος μπαλονιού 

3cm,5,5cm και 8cm, διάμετρο καθετήρα 6 & 7,5Fr και να είναι συμβατό με κανάλι 

εργασίας 2,8mm & 3,7 mm. Να έχει μήκος καθετήρα 180cm και 240cm

40 275,00

57.123 

(402.78) 11.000,00 13% 12.430,00

Σελίδα 15



64
ΜΠΑΛΟΝΙΑ  ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

Μπαλόνι καθετήρας διαστολικός αχαλασίας οισοφάγου, αεροδιαστολής, με τέσσερα 

ακτινοσκιερά σημάδια ( δύο στο άκρο και δύο στο μέσο του μπαλονιού). Να διατίθεται σε 

διάφορα μεγέθη διαμέτρου μπαλονιού 30, 35, 40 mm, μήκος μπαλονιού 10cm, καθετήρα 

14Fr. Η συσκευασία του μπαλονιού να περιέχει super stiff 0.038 οδηγό σύρμα για την 

προώθησή του. 
2 340,000

55.5.106(38

0) 680,00 13% 768,40

65
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ

Συσκευή πλήρωσης μπαλονιών με ενσωματωμένο φωσφορίζον μανόμετρο υψηλών 

πιέσεων έως 26 Atm, υψηλής ευκρίνειας, χωριτικότητας 20cc, μιας χρήσεως. H συσκευή 

να αποτελείται από έμβολο με ειδικό διακόπτη για την εύκολη εφαρμογή της επιθυμητής 

πίεσης καθώς και της τάχιστης αποπλήρωσης του μπαλονιού. Η συσκευή να  διαθέτει 

προέκταση με συνδετικό. 

5 84,00 41.6.140 420,00 24% 520,80

66 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΑΛΗΣ 
Ειδικό σύστημα αεροδιαστολής για αχαλασία με ενσωματωμένο μανόμετρο ακριβούς 

μέτρησης της πίεσης. 1 192 41.6.140 192,00 24% 238,08

67
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

 Βρόχοι πολυπεκτομής  μιας χρήσης στρογγυλού σχήματος ιδανικό για σύλληψη 

ιδιαιτέρως μεγάλων πολυπόδων. Να διαθέτει σκληρό σύρμα που να επιτρέπει τη 

διατήρηση του σχήματος του κατά τον περιβροχισμό και ο καθετήρας του να διαθέτει  

εσωτερικά  λιπαντική επικάλυψη με σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι τριβές και να  

διευκολύνεται η έκπτυξη του βρόχου. Να διατίθεται σε 10, 15, 20, 25, 33 mm, με μήκος 

καθετήρα 240 cm και διάμετρο θηκαριού 2,4mm.  Να είναι επίσημα εγκεκριμένοι και για 

«ψυχρή» πολυπεκτομή

30 16,00 55.5.66 (36) 480,00 13% 542,40

68
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

Βρόχος πολυποδεκτομής  οβάλ, με διαβαθμένη λαβή ανά εκατοστό . Να διατίθενται  με 

άνοιγμα 10.,15, και 25 mm.σύρμα κοπής  διαμέτρου 0,47mm αντίστοιχα., με άνοιγμα 20 

mm και μήκος καθετήρα 2300 mm

. 30 14,00 55.5.66 (36) 420,00 13% 474,60

Σελίδα 16



69
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

Καθετήρας-Βρόγχος πολυποδεκτομής OVAL / HEXAGONAL / DUCK BILL (CRESCENT) 

μιας χρήσης, μονοπολικός, με φέροντα καθετήρα από ημιδιαφανές Τeflon υψηλής 

προωθητικότητας, διαμέτρου 7fr, μήκους 240cm, με ενσωματωμένη βαθμονομημένη 

πλαστική λαβή ενός χεριού three-ring.

Ο βρόγχος να είναι κατασκευασμένος από πλεκτό σύρμα Memory-Μultifilament με 

προσθήκη νιτινόλης για βέλτιστη μνήμη-επαναφορά στο αρχικό του σχήμα κατά τον 

περιβρογχισμό και καλύτερη αίσθηση κατά την κοπή του πολύποδα. Να προσφέρεται 

στα ακόλουθα μεγέθη και σχήματα:

• διάμετρος βρόγχου 10mm x μήκος 1.5cm  Micro Mini Oval

• διάμετρος βρόγχου 15mm x μήκος 3.0cm  Mini Oval

• διάμετρος βρόγχου 25mm x μήκος 5.5cm  Standard Oval 

• διάμετρος βρόγχου 30mm x μήκος 6.0cm  Jumbo Oval

• διάμετρος 25mm x μήκος 5.5cm  Oval - Needle Tip (με ακίδα για επίπεδες βλάβες)

• διάμετρος βρόγχου 15mm x μήκος 2.5cm  Mini Hexagonal

• διάμετρος βρόγχου 30mm x μήκος 4.5cm  Standard Hexagonal

• διάμετρος βρόγχου 25mm   Duck Bill (Crescent)

Να διατίθεται προσυναρμολογημένος και αποστειρωμένος έτοιμος για χρήση σε 

αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου και απαιτεί ελάχιστο εύρος 

καναλιού 2.8mm.

40 26,00 55.5.66 (36) 1.040,00 13% 1.175,20

70
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

Βρόχος πολυποδεκτομής για αφαίρεση επίπεδων βλαβών. Να διατίθεται 

προσυναρμολογημένος και αποστειρωμένος έτοιμος για χρήση. 

- Να διαθέτει ενσωματωμένη χειρολαβή με διαβαθμίσεις ανά εκατοστό (cm)

- Να είναι μήκους 2300mm,  και κατάλληλος για χρήση από κανάλι εργασίας 2,8mm.

- Να είναι σχήματος οβάλ διαμέτρου 20mm.

- Να διαθέτει σύρμα κοπής διαμέτρου 0,48mm.

- Να φέρει σπιράλ δακτυλίους ώστε να διευκολύνεται η σύλληψη βλεννογόνο

.

50 36,00 55.5.66 (36) 1.800,00 13% 2.034,00

71
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ

Βρόγχος πολυπεκτομής μίας χρήσης για ψυχρή και θερμή πολυπεκτομή, σε σχήμα 

πολυγώνου και οβαλ , διαμέτρου 15mm, μήκους 220cm, 
50 30,00

55.5.66 (36) 1.500,00 13% 1.695,00

Σελίδα 17



72

ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΧΡΗΣ 

ΕΚΤΟΜΗΣ

Βρόχος ειδικά σχεδιασμένος για ψυχρή πολυπεκτομή, σχήματος ασπίδας, Να διαθέτει τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Να είναι μίας χρήσης και να παραδίδεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Να 

είναι μίας χρήσης και να παραδίδεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Ο 

βρόχος να έχει διάμετρο 9-10 & 15mm και ο καθετήρας σε διάμετρο 2,4mm  και μήκος 

230cm. Να φέρει ενσωματωμένη λαβή χειρισμού 3 ring χωρίς υποδοχή για εφαρμογή 

καλωδίου σύνδεσης διαθερμίας. Ο βρόχος να έχει διάμετρο 9-10 & 15mm και ο 

καθετήρας σε διάμετρο 2,4mm  και μήκος 230cm. Να φέρει ενσωματωμένη λαβή 

χειρισμού 3 ring χωρίς υποδοχή για εφαρμογή καλωδίου σύνδεσης διαθερμίας. Να 

συνοδεύεται από κλινικές μελέτες και να διαθέτει πιστοποίηση χρήσης σε ψυχρή εκτομή

400 40,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 16.000,00 13% 18.080,00

73

ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΧΡΗΣ 

ΕΚΤΟΜΗΣ

Βρόχος ειδικά σχεδιασμένος για ψυχρή πολυπεκτομή, (να μην έχει υποδοχή για καλώδιο 

διαθερμίας) σχήματος ασπίδας , διαμέτρου 15 mm,  με διάμετρο σύρματος κοπής 0,30 

mm, να φέρει ενσωματωμένη λαβή χειρισμού 3 ring.Να είναι μίας χρήσης και να 

παραδίδεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.  Ο βρόχος να έχει διάμετρο 10 & 

15mm και ο καθετήρας σε διάμετρο 2,3mm  και μήκος 230cm.  Να συνοδεύεται από 

κλινικές μελέτες και να διαθέτει πιστοποίηση χρήσης σε ψυχρή εκτομή
100 25,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 2.500,00 13% 2.825,00

74
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΙ

 Να διαθέτουν μονόκλωνο σύρμα κοπής διαμέτρου 0,3mm

- Nα διατίθενται σε διαμέτρους 10,15, και 25mm

- Να διαθέτουν μήκος καθετήρα 2.300mm

- Να διαθέτουν χειρολαβή  με προμετρημένες ενδείξεις 5 40,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 200,00 13% 226,00

75
ΠΑΓΙΔΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

Να είναι μοναδικού σχεδιασμού παγίδα με δυνατότητα άμεσης σύλληψης ενός 

δείγματος. Να διαθέτει θάλαμο για την φυλάκιση του δείγματος

Να απομονώνει το δείγμα στο θάλαμο ώστε να παρέχει την άριστη προστασία και 

ασφάλεια  του, κατά τη μεταφορά του, για εξέταση. Να παρέχει δυνατότητα εύκολης και 

γρήγορης εγκατάστασης μεταξύ του ενδοσκοπίου και της αντλίας αναρρόφησης.

Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία.

40 15,00 55.5.4 (15)        600,00 24% 744,00
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ΠΑΓΙΔΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

Να είναι μοναδικού σχεδιασμού παγίδα με δυνατότητα άμεσης σύλληψης έως και 

τεσσάρων διαφορετικών δειγμάτων.

Να διαθέτει θάλαμο τεσσάρων διαφορετικών χώρων  (αριθμημένων) για την φυλάκιση 

δειγμάτων από διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Η απομόνωση των δειγμάτων να γίνεται σε διαφορετικούς χώρους  ώστε να παρέχει 

άριστη προστασία και ασφάλεια  του δείγματος κατά τη μεταφορά του για εξέταση. 

Να παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των δειγμάτων και του προσδιορισμού τους 

κατά το στάδιο της βιοψίας.

Να παρέχει δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εγκατάστασης μεταξύ του ενδοσκοπίου 

και της αντλίας αναρρόφησης.

Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία.

50 12,00 55.5.4 (15)        600,00 24%

744,00

77
ΔΙΚΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

Να είναι μιας χρήσης & να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.Να είναι 

ενδεδειγμενο για ενδοσκοπική σύλληψη και εξαγωγή πολυπόδων, ξένων σωμάτων και 

βλωμών.  Να αποτελεί ολοκληρωμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση, με καθετήρα PTFE, 

μεταλλική οβάλ βάση με χειροποίητα πλεγμένο δίχτυ ειδικής ύφανσης και λαβή 

χειρισμού. Η ενσωματωμένη λαβή να είναι 3ring, για χρήση με το ένα χέρι. Το δίχτυ να 

είναι μεγαλύτερης διάστασης από το βρόχο, ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του και να 

επιτυγχάνεται η σύλληψη πολλαπλών ξένων σωμάτων με μία ενδοσκοπική εισαγωγή. 

Επίσης να πιστοποιείται από το εργοστάσιο κατασκευής η χειροποίητη πλέξη του. Το 

δίχτυ να περιβροχίζει το προς εξαγωγή σώμα, από κάθε δυνατό σημείο προσέγγισης, 

επάνω, κάτω και πλάγια, ώστε να εξασφαλίζεται η αφαίρεση του ανεξάρτητα από τη 

θέση του. Να είναι διαθέσιμο στους παρακάτω τύπους : 1) Standard polyp, για εξαγωγή 

πολυπόδων, με δίχτυ αραιής ύφανσης καθετήρα 2,5x230cm και δίχτυ3x6cm, 2) 

Retriever - mini polyp με δίχτυ αραιής ύφανσης καθετήρα 1,8x160c και δίχτυ 2x4,5cm, 3) 

Standard foreign body, για εξαγωγή ξένων σωμάτων, με δίχτυ πυκνής ύφανσης 

καθετήρα 2,5x160/230cm και δίχτυ 3x6cm, 4) Maxi retrieverγια εξαγωγή πολυπόδων και 

ξένων σωμάτων, με δίχτυ πυκνής ύφανσης καθετήρα 3,0x160/230cm και δίχτυ 4x8cm. 

20 75,00

55.5.23 

(190) 1.500,00 13% 1.695,00

78
ΔΙΚΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

Ενδοσκοπικό δίχτυ σύλληψης πολυπόδων και ξένων σωμάτων μίας χρήσης. Να 

αποτελείται από καθετήρα με βρόγχο, ανθεκτικό δίχτυ πυκνής πλέξης από πορώδες 

πλέγμα πολυεστέρα και εργονομική λαβή χειρισμού με ειδικό stopper για έκπτυξη του σε 

διαφορετικές διαμέτρους. Το θηκάρι του βρόχου να είναι μπλέ χρώματος για την 

καλύτερη αναγνώριση και απεικόνιση του κατά την πράξη. Το μέγεθος του να είναι 3cm 

x 5.5cm, με μήκος και διάμετρο καθετήρα 230 cm και 2,5mm αντίστοιχα    

5 81,00

55.5.23 

(190) 405,00 13% 457,65

ΛΑΒΙΔΕΣ

Σελίδα 19
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ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΝ

Λαβίδες βιοψίας πολλαπλων  χρήσεως με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με 

ακίδα ή χωρίς, να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή σιαγώνα με 

διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου.Να διατίθεται σε μήκη 160 και 240cm 

τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα και σε διαμέτρους 2,4mm και 

2,8mm. 

20 130,00

17.7.29 

(140) 2.600,00 13% 2.938,00

80
ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΝ

Λαβίδες βιοψίας πολλαπλων  χρήσεων με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με 

ακίδα (βελόνη) ή χωρίς. Να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή 

σιαγώνα με διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Ο καθετήρας να 

διατίθεται σε μήκη 160 και 240cm τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα. 

Η εξωτερική διάμετρος των σιαγώνων να δύναται να είναι 2,4mm  και  2,8mm (jumbo) . 

30 230,00

17.7.136 

(430)                                                                          6.900,00 13% 7.797,00

81
ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ

Λαβίδα βιοψίας χοληδόχου πόρου, με αυλό για συρμάτινο οδηγό. Να διαθέτει τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Να είναι μίας χρήσης και να διατίθεται αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να 

διαθέτει καθετήρα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, ο οποίος να φέρει υποδοχή 

εισαγωγής συρμάτινου οδηγού έως 0,038’’. Ο καθετήρας να  μην επηρεάζεται από το 

elevator του ενδοσκοπίου και να επιτρέπει την λήψη βιοψιών σε οποιαδήποτε καμπή 

βρίσκεται η λαβίδα.  Η λαβίδα να έχει διάμετρο 2,1mm ώστε να συλλέγει ευμεγέθες 

δείγμα.Το μήκος του καθετήρα να είναι 240cm

5 240,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 1.200,00 13% 1.356,00

82
ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ

Λαβίδες βιοψίας μιας χρήσεως με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με ακίδα 

(βελόνη) ή χωρίς. Να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή σιαγώνα 

με διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Ο καθετήρας να διατίθεται σε 

μήκη 160 και 240cm τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα. Η εξωτερική 

διάμετρος των σιαγώνων να δύναται να είναι 2,2mm (standard capacity), 2,4mm (large 

capacity), 2,8mm (jumbo) και 1,8mm (gastropediatric). Το απαιτούμενο κανάλι εργασίας 

να είναι τουλάχιστον 2,8mm (standard, large capacity), 3,2mm (jumbo) και 2,0mm 

(pediatric). Να ίναι από ανοξείδωτο ατσάλι 

10 16,00

17.7.29 

(140) 160,00 13% 180,80

83

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  hood 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

προστατευτική χοάνη (hood) των ενδοσκοπίων για την ατραυματική  αφαίρεση ξένων 

σωμάτων

10 40,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 400,00 13% 452,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Σελίδα 20
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Να είναι κατασκευασμένες από Nitinol, από ένα και μοναδικό σύρμα, να έχουν  

ατραυματικά άκρα και να φέρουν ακτινοσκιερούς δείκτες τόσο στο σώμα της 

ενδοπρόθεσης όσο και στο σύστημα εισαγωγής για την ακριβέστερη τοποθέτηση υπό 

ακτινοσκοπικό έλεγχο. Να διαθέτουν κεφαλές μήκους 1,5cm στο εγγύτερο και απώτερο 

άκρο. Να διατίθενται σε διάμετρο σώματος/κεφαλής 18/26 και 20/28mm και μήκη 8, 10 

και 12 και15cm. 
2 1100,00 23.2.16 2.200,00 13% 2.486,00

85

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου από nitinol, χωρίς επικάλυψη, με δυνατότητα 

απελευθέρωσής της, εγγύς ή άπω (μέσω ράμματος). Η ενδοπρόθεση να διαθέττει 

ενδοσκοπικό δείκτη στον καθετήρα του ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή του 

ενδοσκοπικά και επιπλέον νήμα στα άκρα του ώστε να παρέχει δυνατότητα μετακίνησης 

ή αφαίρεσής της .Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη μήκους (7, 10, 12, 15 cm) και 

διαμέτρους 18mm ή 23mm, με καθετήρα εισαγωγής 15Fr  που καταλήγει σε 10 Fr και με 

δύο ακτινοσκιερούς δείκτες. 

2 1325,00

55.5.91 

(1325) 2.650,00 13% 2.994,50

86

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ  

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Μεταλλική ενδοπρόσθεση οισοφάγου τύπου controlled-release, με μερική επικάλυψη, 

αυτοδιατεινόμενη, εύκαμπτη, πυκνού πλέγματος NITINOL, με τέσσερις (4) 

ακτινοσκιερούς δείκτες σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, υψηλή ακτινική 

δύναμη και διπλή επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά και εσωτερικά. Να διαθέτει εσωτερική 

διάμετρο κυρίως σώματος 18 ή 20mm, ακάλυπτα ή  πλήρως επικαλυμμένα ατραυματικά 

άκρα διαμέτρου 23 ή 25mm διαπλατυσμένα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλέστερη 

στερέωση στο τοίχωμα του οισοφάγου και να διατίθεται σε μήκη των 8, 10, 12.5 ή 15cm. 

Στα άκρα της ενδοπρόσθεσης να υπάρχει ενσωματωμένο σιλικονούχο νήμα υψηλής 

αντοχής (lasso loop), για μετακίνηση/επανατοποθέτηση της ενδοπρόσθεσης αν αυτό 

κριθεί αναγκαίο.

Να διατίθεται προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής διαμέτρου 8mm, μήκους 

80cm, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035¨, με ενσωματωμένη εργονομική 

λαβή τύπου πιστόλι με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα 

ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και 

επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης σε βαθμό 60%.

3 1600,00

55.5.46 

(1780) 4.800,00 13% 5.424,00

Σελίδα 21
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΠΙΚΑΛΛΥΜΕΝΕΣ

Μεταλλική αυτοδιατεινόμενη πλήρως επικαλυμμένη ενδοπρόθεση οισοφάγου η οποία να 

διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 - να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένα πυκνά σύρματα νιτινόλης για βέλτιστη 

ακτινική δύναμη και αντίσταση στη συμπίεση ώστε να διατηρείται η βατότητα του αυλού

- να έχει ακτινοσκοπική εικόνα πλήρους μήκους και να είναι συμβατή με μαγνητικά πεδία 

(MRI).

- να έχει άκρα με σταδιακά αυξανόμενη διάμετρο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

μετανάστευσης της

- να διαθέτει πλήρη εσωτερική επικάλυψη από permalume silicone που εμποδίζει την 

διείσδυση του ιστού και την επιθηλιοποίηση, επιτρέποντας την αφαίρεση της 

ενδοπρόσθεσης μέσα σε διάστημα 8 εβδομάδων από την τοποθέτησή της

- να διαθέτει ισχυρό ράμμα αφαίρεσης της ενδοπρόθεσης από Teflon με επικάλυψη από 

πολυεστέρα. 

Ο φέρων καθετήρας της ενδοπρόθεσης να έχει διάμετρο 18.5 fr επιτρέποντας την 

ατραυματική προσπέλαση σε δύσκολες ανατομίες. Να διαθέτει κίτρινη ζώνη για 

ενδοσκοπική παρακολούθηση εγγύς άκρου, να παρέχει δυνατότητα επανασύγκλισης 

έως 75% με ένδειξη στην λαβή και 4 ακτινοσκοπικούς δείκτες τοποθέτησης.  

Η ενδοπρόθεση να διαθέτει έγκριση CE για τοποθέτηση σε κακοήθεις και καλοήθεις 

στενώσεις οισοφάγου.

Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη μήκους 10, 12, 15cm και διαμέτρους 18mm ή 23mm. 

Τα άκρα ενδοπρόθεσης να είναι αντίστοιχα για το εγγύς 28mm/25mm και το  άπω 

28mm/23mm. 

3 1.950,00

55.4.2 

(3900) 5.850,00 13% 6.610,50

88

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΠΙΚΑΛΛΥΜΕΝΕΣ

Μεταλλική ενδοπρόσθεση οισοφάγου με πλήρη επικάλυψη (με δυνατότητα αφαίρεσης 

εντός 8 εβδομάδων), αυτοδιατεινόμενη, εύκαμπτη, πυκνού πλέγματος NITINOL, με 

τέσσερις (4) ακτινοσκιερούς δείκτες από πλατίνα σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό 

εντοπισμό, υψηλή ακτινική δύναμη και πλήρη διπλή επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά και 

εσωτερικά. Να διαθέτει εσωτερική διάμετρο κυρίως σώματος 18 ή 20mm, διαπλατυσμένα 

ατραυματικά άκρα διαμέτρου 23 ή 25mm ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της 

μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 8, 10, ή 12cm. Στο εγγύς και στο άπω 

άκρο της ενδοπρόσθεσης να υπάρχει ενσωματωμένο σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής 

(lasso loop), για επανατοποθέτηση και αφαίρεση της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο.

Να διατίθεται προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής διαμέτρου 8mm, μήκους 

80cm, καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035¨, με ενσωματωμένη εργονομική 

λαβή τύπου "πιστόλι" με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την 

απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και 

επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης σε βαθμό 60%. 

Να μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια σε στατικό μαγνητικό πεδίο μικρότερο ή ίσο με 1.5 

Τesla. 

4 1.650,00

55.5.46 

(1780) 6.600,00 13% 7.458,00

Σελίδα 22
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου, διαμέσω του καναλιού του ενδοσκοπίου, από 

σύρμα νιτινόλης πλεκτό με συνδυασμό ανοιχτών και κλειστών κυψελών, με  ατραυματικά 

άκρα χωρίς επικάλυψη. Να φέρει  μερική  επικάλυψη από PTFE στο σώμα της 

ενδοπρόθεσης και  άκρα  8mm μεγαλύτερα από το σώμα για να αποφεύγεται η 

μετανάστευση της. Να   είναι προφορτωμένη σε σύστημα εισαγωγής 14Fr ή 16Fr,μήκους 

70cm, το οποίο είναι συμβατό με οδηγό σύρμα 0.035.

Το σύστημα εισαγωγής να διαθέτει 3 ακτινοσκιερούς δείκτες από βολφράμιο, άκρο από 

βάριο, δείκτη (κίτρινο), καθώς και ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που να επιτρέπει την 

εύκολη και ακριβή τοποθέτησή του.

Να διαθέτει 2 ράμματα αφαίρεσης.  6 ακτινοσκιερούς δείκτες και να είναι συμβατή με 

MRI.

 Να διατίθεται σε μήκη 8, 10, 12,15cm και διαμέτρους 20 και 22mm. 

1 1.500,00

55.4.1 

(2350) 1.500,00 13% 1.695,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

90

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Ενδοπρόσθεση χοληφόρων, πλέγματος νιτινόλης με πυρήνα Πλατίνας και σχεδιασμού 

κλειστών κυψελών, συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Να 

διαθέτει ατραυματικά στρογγυλευμένα άκρα με αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άπω και 

16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης,  χωρίς επικάλυψη, 

προφορτωμένο σε (μέγιστο) 8Fr καθετήρα απελευθέρωσης κατάλληλο και για τεχνική 

ταχείας ανταλλαγής με ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την εύκολη και 

ακριβή τοποθέτησή του διαμέσω ενδοσκοπίου, με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και 

επανατοποθέτησης του έως 80%. Να διατίθεται σε μήκη 4,6,8,10,12cm και διαμέτρους 8 

και 10mm. Μήκος καθετήρα 194cm. Το σύστημα απελευθέρωσης να είναι συμβατό με 

κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mm και η ενδοπρόσθεση να είναι συμβατή με MRI 

4 1.790,00

55.4.1 

(2350) 7.160,00 13% 8.090,80

91

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Ενδοπρόθεση χοληφόρων από σύρμα νιτινόλης πλεκτό σε σωληνοειδή σχηματισμό Η 

ενδοπρόθεση έχει σχήμα ευθύ, σχεδιασμόμε συνδυασμό ανοιχτών και κλειστών 

κυψελών και διαθέτει ατραυματικά άκρα χωρίς επικάλυψη.

Διαθέτει 6ακτινοσκιερούς δείκτες από επίχρυσο βολφράμιο για μεγάλη ακτινοσκοπική 

ευκρίνειακαι είναι συμβατή με MRI.

Διατίθεται σε μήκη 6, 8, 10cm και διαμέτρους 8 και 10mm. 

Η ενδοπρόθεση είναι προφορτωμένη σε σύστημα εισαγωγής 7.5Fr, μήκους 180cm, το 

οποίο είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mmκαι οδηγό σύρμα 0.035.

Το σύστημα εισαγωγής διαθέτει 3 ακτινοσκιερούς δείκτες από βολφράμιο, άκρο από 

βάριο, ενδοσκοπικό δείκτη (κίτρινο), καθώς και ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που 

επιτρέπει την εύκολη και ακριβή τοποθέτησή του μέσω ενδοσκοπίου.

2 1.200,00 55.4.2 2.400,00 13% 2.712,00

Σελίδα 23
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων  από Nitinol/πλατίνα χωρίς  επικάλυψη 

Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων με μερική διπλή επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά 

και εξωτερικά, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε να 

προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL με 

πυρήνα από πλατίνα (platinum core) για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα σε όλο το μήκος της, 

με διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές 

κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης. Να διαθέτει τέσσερις 

ακτινοσκιερούς δείκτες σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, διάμετρο 

κυρίως σώματος 8 ή 10mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων 9 ή 11mm ώστε να 

περιορίζεται ο κίνδυνος της μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 4, 6 ή 8cm, με 

δυνατότητα μετακίνησης/αφαίρεσης μετά την τοποθέτηση μέσω ενσωματωμένου loop 

στο εγγύς άκρο. 

Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα 

ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, 

καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή 

τύπου ''πιστόλι'' με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα 

ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και 

επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 87%.  

5 1.630,00

55,4,2 

(3900) 8.150,00 13% 9.209,50
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Μεταλλικό, αυτοεκπτυσσόμενο stent χοληφόρων  χωρίς επικάλυψη με  θερμική μνήμη 

από  NITINOL με flares. Να φέρει εργονομικό σύστημα απελευθέρωσης με βαλβίδα για 

την έκπτυξη του. Να είναι εύκαμπτο και να έχει ισχυρή ακτινική δύναμη και ατραυματικά 

κωνικά άκρα. Να έχει μηδενική βράχυνση. Ο καθετήρας μεταφοράς να φέρει 

ενδοσκοπικό marker έντονου χρώματος και η ενδοπρόθεση 4 ακτινοσκιερά σημεία σε 

κάθε άκρο για ορθή και ακριβή τοποθέτηση. Ο ενισχυμένος καθετήρας να έχει διάμετρο 

8F και μήκος 185cm. Να είναι συμβατό με σύρμα .035¨. Να διατίθεται σε μήκη 40, 60, 

80,100 και 120mm και σε διαμέτρους 8 και 10mm. 

5 1.550,00

55,4,1 

(2350) 7.750,00 13% 8.757,50

Σελίδα 24
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΩΣ  

ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ

Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων με πλήρη διπλή επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά 

και εξωτερικά, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε να 

προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL με 

πυρήνα από πλατίνα (platinum core) για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα σε όλο το μήκος της, 

με διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές 

κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης. Να διαθέτει τέσσερις 

ακτινοσκιερούς δείκτες σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, διάμετρο 

κυρίως σώματος 8 ή 10mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων 9 ή 11mm ώστε να 

περιορίζεται ο κίνδυνος της μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 4, 6 ή 8cm, με 

δυνατότητα μετακίνησης/αφαίρεσης μετά την τοποθέτηση μέσω ενσωματωμένου loop 

στο εγγύς άκρο. 

Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα 

ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, 

καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή 

τύπου ''πιστόλι'' με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα 

ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και 

επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 87%.  

3 1.680,00

55.4.1 

(2350) 5.040,00 13% 5.695,20
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΩΣ  

ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ

Ενδοπρόθεση χοληφόρων,  με πυρήνα Πλατίνας (Platinum core) και πλέγμα νιτινόλης 

και σχεδιασμού κλειστών κυψελών, με ατραυματικά στρογγυλευμένα άκρα με αυξημένη 

διάμετρο κατά 24% το άπω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης,  

πλήρως επικαλυμμένο,  προφoρτωμένο σε 8.5Fr καθετήρα απελευθέρωσης τύπου 

Unistep Plus συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τύπου Rx. Με ένδειξη 

ασφαλείας στην λαβή (Point of no return)  που επιτρέπει την εύκολη και ακριβή 

τοποθέτηση του διαμέσω ενδοσκοπίου με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και 

επανατοποθέτησης του έως 80% Να διατίθεται με ενσωματωμένο βρόχο 

αφαίρεσης/μετακίνησης στο εγγύς άκρο του stent το οποίο να είναι μέρος του πλέγματος 

του stent και όχι συνθετικό νήμα. Η επικάλυψη να είναι από ειδικό πολυμερές υλικό 

υψηλής αντοχής και σταθερότητας. Να διατίθεται σε μεγέθη 6,8,10,12cm και διάμετρο 

8mm και 4, 6,8,10,12cm και διάμετρο 10mm. Μήκος καθετήρα 194cm. Το σύστημα 

απελευθέρωσης να είναι συμβατός με κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mm. Να είναι εγκεκριμένο 

για αφαίρεση μετά από ένα έτος.

4 2.016,00

55,4,2 

(3900) 8.064,00 13% 9.112,32

Σελίδα 25
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ  

ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ

Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων  από Nitinol/πλατίνα με μερική επικάλυψη 

Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων με μερική διπλή επικάλυψη σιλικόνης εσωτερικά 

και εξωτερικά, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε να 

προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL με 

πυρήνα από πλατίνα (platinum core) για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα σε όλο το μήκος της, 

με διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές 

κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης. Να διαθέτει τέσσερις 

ακτινοσκιερούς δείκτες σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, διάμετρο 

κυρίως σώματος 8 ή 10mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων 9 ή 11mm ώστε να 

περιορίζεται ο κίνδυνος της μετανάστευσης και να διατίθεται σε μήκη των 4, 6 ή 8cm, με 

δυνατότητα μετακίνησης/αφαίρεσης μετά την τοποθέτηση μέσω ενσωματωμένου loop 

στο εγγύς άκρο. 

Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα 

ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, 

καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή 

τύπου ''πιστόλι'' με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα 

ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και 

επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 87%.  

2 1.800,00

55,4,2 

(3900) 3.600,00 13% 4.068,00
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ  

ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ

Ενδοπροθέσεις χοληφόρων πλέγματος νιτινόλης με την ιδιότητα της θερμικής μνήμης. 

Επικάλυψη εσωτερικής σιλικόνης και πολλαπλέςοπές. Να διατίθενται με νήμα στο εγγύς 

άκρο. Διάμετρος καθετήρα 8Fr για διενδοσκοπική τοποθέτηση, διάμετρος  

ενδοπρόθεσης8 και 10mm και μήκος συσκευής 180cm. Να φέρουν μηχανισμό 

σύγκλισης και ανάσυρσης της ενδοπρόθεσης.Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου 

οδηγού 0.35΄΄. Το ωφέλιμο μήκος των ενδοπροθέσεων να είναι (26-46-66-86)mm και το 

συνολικό μήκος (40-60-80-100)mm. Να φέρουν 12ακτινοσκιερά σημεία, δείκτες χρυσού 

για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους.

1 1.650,00

55,4,2 

(3900) 1.650,00 13% 1.864,50

98

ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙς 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ

 ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙς ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 4 ΜΗΝΕΣ 1 2.350,00

55.4.1 

(2,350) 2.350,00 13% 2.655,50

99

 ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙς 

ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ  

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ

ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 4 ΜΗΝΕΣ

1 2.350,00

55.4.1 

(2,350) 2.350,00 13% 2.655,50

Σελίδα 26
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

& ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Μεταλλική ενδοπρόσθεση δωδεκαδακτύλου DUODENAL τύπου controlled-release, 

χωρίς επικάλυψη, αυτοδιατεινόμενη, με υψηλή ακτινική δύναμη, ιδιαίτερα εύκαμπτη ώστε 

να προσαρμόζεται απόλυτα σε δύσκολες ανατομίες, πυκνού πλέγματος NITINOL, με 

διαπλατυσμένα ατραυματικά άκρα ειδικού σχεδιασμού (looped ends) με πολλαπλές 

κορώνες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διάτρησης ή μετατόπισης. Να διαθέτει 

τέσσερις ακτινοσκιερούς δείκτες σε κάθε άκρο για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, 

διάμετρο κυρίως σώματος 22mm, διάμετρο διαπλατυσμένων άκρων 27mm και να 

διατίθεται σε μήκη των 6, 9 ή 12cm. 

Να είναι προτοποθετημένη σε εύχρηστο σετ εισαγωγής με φέροντα καθετήρα 

ενισχυμένου εσωτερικού πλέγματος Flexor Kink-resistant διαμέτρου 10fr, 

καθοδηγούμενο πάνω από οδηγό σύρμα 0.035΄΄, με ενσωματωμένη εργονομική λαβή 

τύπου πιστόλι με ένδειξη ασφαλείας point of no return, που επιτρέπει την απόλυτα 

ελεγχόμενη και ακριβή τοποθέτηση, ενώ παρέχει την δυνατότητα σύλληψης και 

επανατοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης αν αυτό κριθεί αναγκαίο σε βαθμό 60%.  

2 1.650,00

55.5.20 

(1650) 3.300,00 13% 3.729,00
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΤΕΡΟΥ & 

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Μεταλλική αυτοδιατεινόμενη ενδοπρόσθεση δωδεκαδακτύλου ακάλυπτη. Να είναι κα-

τασκευασμένη από ένα ενιαίο σύρμα νικελίου-τιτανίου. Να διαθέτει 6 ακτινοσκιερά 

σημεία τανταλίου για μεγάλη ακτινοσκοπική ευκρίνεια.  Να είναι προφορτωμένη σε 

εύχρηστο σύσ-τημα εισαγωγής για distal τοποθέτηση διαμέτρου 10 fr και μήκους 210cm, 

με διάφανο άκρο Teflon. Να διατίθεται σε μήκη 6, 8 και 10 cm και διάμετρο 20 mm στο 

σώμα και 24 mm στα άκρα  

1 1.500,00

55.5.20 

(1650) 1.500,00 13% 1.695,00
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΤΕΡΟΥ & 

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις από nitinol για δωδεκαδάκτυλο με 

σχεδιασμό πλέγματος με στρογγυλεμένα άκρα. Η ενδοπρόθεση να προωθείται επί 

οδηγού σύρματος ή διαμέσου ενδοσκοπίου και να διαθέτει ειδικό σύστημα 

απελευθέρωσης με τρείς ακτινοσκιερούς δείκτες για την ασφαλή τοποθέτησή του και να 

παρέχει δυνατότητα επανατοποθέτησής του μέχρι και 70%. Αυξημένη εσωτερική 

διάμετρο στο εγγύς τμήμα 27mm και 30mm για ελαχιστοποίηση της μετανάστευσης και 

στο υπόλοιπο τμήμα 22mm και 25mm. Να διατίθεται σε μήκη 6, 9 και 12cm. Μήκος 

καθετήρα  230cm, διαμέτρου 10Fr. 

2 1.650,00

55.5.20 

(1650) 3.300,00 13% 3.729,00
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΤΕΡΟΥ & 

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις από nitinol για παχύ έντερο με σχεδιασμό 

πλέγματος με στρογγυλεμένα άκρα. Η ενδοπρόθεση να προωθείται επί οδηγού 

σύρματος ή διαμέσου ενδοσκοπίου και να διαθέτει ειδικό σύστημα απελευθέρωσης με 

τρείς ακτινοσκιερούς δείκτες για την ασφαλή τοποθέτησή του και να παρέχει δυνατότητα 

επανατοποθέτησής του μέχρι και 70%. Αυξημένη εσωτερική διάμετρο στο εγγύς τμήμα 

27mm και 30mm για ελαχιστοποίηση της μετανάστευσης και στο υπόλοιπο τμήμα 22mm 

και 25mm. Να διατίθεται σε μήκη 6, 9 και 12cm. Μήκος καθετήρα 135cm και 230cm 

,διαμέτρου 10Fr.

1 1.650,00

55.5.20 

(1650) 1.650,00 13% 1.864,50

Σελίδα 27
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΤΕΡΟΥ & 

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Μεταλλική αυτοδιατεινόμενη ενδοπρόσθεση παχέος εντέρου ακάλυπτη. Να είναι κατασ-

κευασμένη κυψελοειδές πλέγμα νικελίου-τιτανίου. Να διαθέτει 6 ακτινοσκιερά σημεία ταν-

ταλίου για μεγάλη ακτινοσκοπική ευκρίνεια.  Να είναι προφορτωμένη σε εύχρηστο 

σύστημα εισαγωγής για distal τοποθέτηση διαμέτρου 10 fr και μήκους 230cm, με 

διάφανο άκρο Teflon. Να διατίθεται σε μήκη 8, 10 και 12 cm και διαμέτρους 20 και 22 

mm στο σώμα και 24 και 26 mm στα άκρα. 

1 1.650,00

55.5.20 

(1650) 1.650,00 13% 1.864,50
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. Να 

είναι συμβατές με τα κανάλια βιοψίας / εργασίας, των εύκαμπτων ενδοσκοπίων όλων 

των τύπων και οίκων κατασκευής. Να διαθέτουν ειδική οπή για ταυτόχρονη εφαρμογή 

ενδοσκοπικών καθετήρων / εργαλείων.
500 2,14

17.11.19 

(2,14)  1.070,00 24% 1.326,80

106 ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιστόμια μ.Χ. με λουράκι και όλων των τύπων. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταινία 

περίδεσης Latex free και μεγάλα πλαϊνά ανοίγματα για την ευκολία στην αναρρόφηση. 

Να διατίθεται και με dental rim για την προστασία δοντιών,ούλων και χειλιών σε 

διαμέτρους 54fr και 60fr.
500 0,99

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 495,00 24% 613,80

107

ΛΑΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΞΕΝΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ- 

ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Λαβίδα εξαγωγής ξένων σωμάτων τύπου rat tooth.Να είναι κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο ατσάλι . Θηκάρι υψηλής ευκαμπτότητας .  Συμβατό με όλους τους τύπους 

ενδοσκοπίων. Να διατίθεται σε διαμέτρους από 1.8  ως 3.0 mm και μήκος από 160 ως 

230 cm. Να δύναται να αποστειρωθεί στους  134o C και να εμβυθιστή σε ψυχρά 

διαλύματα.
5 150,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 750,00 24% 930,00

108 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
Να είναι συμβατές με το σύστημα ασφαλείας της υπάρχουσας διαθερμίας

400 5,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 2.000,00 24% 2.480,00

109
ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Σετ γαστροστομίας 20 ή 24Fr για διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία, με την μέθοδο 

pull ή push. Το σετ να περιλαμβάνει σωλήνα γαστροστομίας από ημιδιαφανή σιλικόνη, 

δύο διαφορετικά συστήματα εξωτερικής στήριξης, συνδετικό Υ για την εισαγωγή τροφής 

και σφιγκτήρα, βελόνα Angiocath ή Seldinger, οδηγό σύρμα. βρόγχο σύλληψης μήκους 

240 cm, βελόνα έγχυσης 25 G,  χειρουργικό νυστέρι μιας χρήσης, ψαλίδι από 

ανοξείδωτο ατσάλι, 4 γάζες 4.0" Χ 4.0", 4 παροχετευτικούς σπόγγους 2.0" Χ 2.0" και μία 

αιμοστατική λαβίδα. 

30 120,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 3.600,00 24% 4.464,00
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Πλήρες σετ ενδοσκοπικής γαστροστομίας τύπου έλξεως  20 ή 24FR για αρχική 

τοποθέτηση,. Tο σετ να περιλαμβανει:

• Σωλήνα σίτισης από διάφανη ατραυματική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής, 

εξωτερικής διαμέτρου 20 ή 24Fr, με μεγάλη εσωτερική διάμετρο (4.47 -5.5mm 

αντίστοιχα) για υψηλή ροή, αφαιρούμενο εξωτερικά-μη ενδοσκοπικά με χρήση της 

τεχνικής έλξεως (PULL) χωρίς την χρήση-εισαγωγή ενδοσκοπίου. Να φέρει 

αποσπώμενη κεφαλή σίτισης δύο οδών τύπου "Y" για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων, 

ενδείξεις βάθους ανά 2cm, 

Ενσωματωμένο σφιγκτήρα-clip (tube clamp) ώστε να αποφεύγεται η παλίνδρομη ροή 

κατά την σίτιση, σήμανση Χ στο σημείο κοπής του καθετήρα και ανατομικό πέλμα 

σιλικόνης για την καθήλωση του σωλήνα στο δέρμα.

•  Κυρτωμένο σύρμα εισαγωγής τύπου LOOPED INSERTION WIRE μήκους 150cm, από 

ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη Teflon και ιδιαίτερη αντοχή στην έλξη

•  Βρόγχο σύλληψης COLD SNARE (μη θερμαινόμενο) με θηκάρι από Teflon υψηλής 

προωθητικότητας και εύχρηστη λαβή χειρισμού ενός χεριού 3-Ring. 

•  Κάλυμμα έκθεσης χειρουργικού πεδίου 

•  Σωληνίσκο με βελόνα εισαγωγής Seldinger, Νυστέρι, Γάζες, Ψαλίδι, Σύριγγα 6cc, 5 

επιθέματα γάζας, καμπυλωτές αιμοστατικές λαβίδες, υδατοδιαλυτό λιπαντικό

•  Προσαρμοστές του σωλήνα σίτισης μονού και διπλού αυλού (universal adapter, bolus 

adapter)

•  Εξαρτήματα ασφάλισης-στερέωσης του σωλήνα σίτισης (που δεν απαιτούν ραφές στο 

δέρμα), ώστε να αποφευχθεί μελλοντική μετακίνησή του.

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία με αναλυτικό εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης και οδηγιών συντήρησης και σωστής λειτουργίας του καθετήρα σίτισης 

(ο σωλήνας σίτισης να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό και εσωτερική διάμετρο ώστε να  είναι 

συμβατός με εισαγωγή γαστρο-νηστιδικού σωλήνα PEG-JEJUNAL. 

7 130,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 910,00 24% 1.128,40
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Σετ ενδοσκοπικής γαστροστομίας PEG. Καθετήρας κατασκευασμένος από διάφανη 

σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 14-20-24fr, ο οποίος να φέρει εξωτερική 

διαγράμμιση ανά 10mm για την εκτίμηση βάθους. Το τελικό του άκρο να είναι τύπου 

μανιταριού διαμέτρου 30fr και πάχους 2mm, με δυνατότητα σύγκλισης δια της έλξεως. Ο 

καθετήρας να καταλήγει σε ενσωματωμένο διαστολέα δέρματος, κωνικού σχήματος, 

μεταβλητής διαμέτρου από 2-16fr και να φέρει ενσωματωμένη θηλιά περίδεσης ισχυρής 

έλξεως.

Να φέρει δίσκο συγκράτησης κατασκευασμένο από σιλικόνη με μηχανισμό 

σταθεροποίησης securelock χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση ράμματος ή η χρήση 

άλλου συνδετικού. Να φέρει 6 αντιαλλεργικά, ανατομικά πέλματα πάxους 3mm για την 

ανατομική καθήλωσή του στο δέρμα. Να φέρει 6 αεραγωγούς-οπές  για τον αερισμό του 

δέρματος.

Να φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης με ασφαλές σύστημα σύνδεσης με τον καθετήρα 

η οποία να φέρει 2 αυλούς για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων, με ενσωματωμένες 

τάπες φραγής.

Το σύστημα να διαθέτει λοιπά εξαρτήματα (χειρουργικό πεδίο, γάζες, νυστέρι, συνδετικό 

EN-FIT για σύνδεση με αντλία σίτισης, σύριγγα, βελόνα).

Να φέρει βρόγχο σύλληψης διαμέτρου καθετήρα 1,8mm και άνοιγμα θηλιάς 30mm.

20 135,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 2.700,00 24% 3.348,00

112

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Σετ αντικατάστασης γαστροστομίας τύπου μπαλονιού. Κάθε σετ να περιέχει: καθετήρα 

σιλικόνης με ενισχυμένο μπαλόνι, γάζες10cm Χ 10 cm, σύριγγα 3ml νια την πλήρωση 

του μπαλονιού και σύριγγα 60ml. Να διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους 12-14-16-18-20-

24-28fr και ευθύ ή κεκαμένο καθετήρα, κανονικού ή χαμηλού προφίλ. 

10 55,00 57.19 (65) 550,00 24% 682,00

113

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,  

Κατασκευασμένοι από διάφανη υδρόφιλη σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 20-22-

24-26-26-28-30 Fr. Στο τελικό άκρο να φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης των 5-7-10ml. 

Το μπαλόνι να είναι ανατομικού σχεδιασμού χωρίς προεξοχή του τελικού άκρου του 

καθετήρα.

Ο δίσκος σταθεροποίησης δέρματος να προσφέρει ασφαλή συγκράτηση χωρίς την 

χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει 6 αντιαλλεργικά, ανατομικά πέλματα πάχους 3mm 

για την ανατομική καθήλωσή του στο δέρμα και να φέρει 6 αεραγωγούς-οπές για τον 

αερισμό του δέρματος. 

Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 10 mm για την εκτίμηση 

βάθους. Να φέρουν ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης τριών (3) αυλών, για σίτιση, 

χορήγηση φαρμάκων και για εμφύσηση του μπαλονιού.

10 85

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 850,00 24% 1.054,00

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ

114 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ

Ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου για το σύστημα GIVEN του νοσοκομείου που να 

διαθέται και αντίστοιχο σύστημα δοκιμαστικής κάψουλας (patency)

3 648,00

 17.1.235 

(648) 1.944,00 24% 2.410,56

115 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ
Δοκιμαστική κάψουλα ( patency) για έλεγχο βατότητας λεπτού εντέρου για το σύστημα 

GIVEN 2 163,00 326,00 24% 404,24
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116 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ

Κάψουλα ενδοσκόπησης λεπτού εντέρου που διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- Οπτικό Πεδίο: 360° πανοραμική εικόνα – 4 κάμερες, η κάθε μια με οπτικό πεδίο > 90°

- Ρυθμός Καρέ: 16 καρέ ανά δευτερόλεπτο - 4 καρέ ανά δευτερόλεπτο ανά κάμερα (20 

καρέ ανά δευτερόλεπτο για τις πρώτες δύο ώρες με ρυθμό 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο ανά 

κάμερα και εν συνεχεία 12 καρέ ανά δευτερόλεπτο με ρυθμό 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο 

ανά κάμερα)

- Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας: 24 ώρες (εάν κολλήσει στο στομάχι έχει χρόνο να 

καταγράψει το λεπτό έντερο/ενδείκνυται σε παχύσαρκους ασθενείς)

- Αποθήκευση Δεδομένων: Ενσωματωμένο σύστημα (EPROM Flash Memory)

- Μεταφορά Δεδομένων: USB

- Διαστάσεις: 11.0 mm (διάμετρος) x 31 mm (μήκος) 

3 648,00

 17.1.235 

(648) 1.944,00 24% 2.410,56

117

ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ SPOT 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ειδική αποστειρωμένη σύριγγα των 5cc με περιστροφικό κλείδωμα. Να περιέχει ειδική 

μελάνη από υψηλής καθαρότητας μόρια άνθρακα, βιοσυμβατό διάλυμα αποσταγμένου 

νερού, σιμεθικόνης, γλυκερόλης, βενζιλικής αλκοόλης και πολυσορβικό 80. Να έχει 

ένδειξη για προεγχειρητική σήμανση βλαβών, ορατό μέχρι και 36 μήνες, καθώς και για 

κλινική παρακολούθηση αφαιρεθέντων βλαβών, ορατό μέχρι και 10 έτη. Το διάλυμα να 

μην έχει ίζημα για αποφυγή απόφραξης της βελόνας έγχυσης. Να δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και με βελόνα έγχυσης 25 G.

20 35,00

55.5.27 

(39,50) 700,00 24% 868,00

118
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

Το σετ να είναι μιας χρήσης και να αποτελείται α)  από μια βούρτσα καθαρισμού 

καναλιών ενδοσκοπίων διπλής όψεως με κωνικά άκρα για την καλύτερη διείσδυση και 

διαδρομή στο κανάλι του ενδοσκοπίου. Το πρόσθιο άκρο να έχει διαστάσεις 7-

4,5x20mm και το οπίσθιο 5-3x10mm. Επίσης να διαθέτει ενδιάμεσα ειδικό σπόγγο 

καθαρισμού πάχους 5mm & μήκους 10cm. .  Να έχει ολικό μήκος 260mm και β)  από μία 

διπλής όψης βούρτσα καθαρισμού βαλβίδων μήκους 15 cm με διαστάσεις 10x35mm στο 

ένα άκρο και 5x20mm στο άλλο. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά 

διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 & ISO 13485

Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9001 και σύμφωνα με την ΔΥ8δ/1348 για τη διακίνηση 

3000 2,50

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 7.500,00 24% 9.300,00
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ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

MIAΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.8 έως 5.0mm, ΜΗΚΟΣ 2200 mm

Μιας χρήσης, για τον αποτελεσματικό καθαρισμό καναλιών ενδοσκοπίων με ένα 

πέρασμα  

Κεφαλή με πολλαπλά εύκαμπτα μάκτρα καθαρισμού από καουτσούκ

Στέλεχος εργαλείου από ανθεκτικό, μαλακό πολυπροπυλένιο 

Χωρίς latex

Να διαθέτει Δήλωση Συμμόρφωσης CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ι, 

σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ

Να κατατίθενται Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος (ξενόγλωσσα με μετάφραση στα 

Ελληνικά εφόσον το προϊόν είναι εισαγόμενο)

Να συνοδεύεται από ανεξάρτητες μελέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 

του καθαρισμού

Κατά την παράδοση του προϊόντος, να συνοδεύεται από έντυπο και οπτικοακουστικό 

εκπαιδευτικό υλικό και η προμηθεύτρια εταιρεία να παρέχει τη σχετική εκπαίδευση στη 

χρήση

Σε συσκευασία που συνοδεύεται από κασέτα αποθήκευσης – διανομής ή σε ατομική 

συσκευασία.Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 & ISO 13485

Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9001 και σύμφωνα με την ΔΥ8δ/1348 για τη διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα εφοδιάσει την 

προμηθεύτρια εταιρεία – αποκλειστικό αντιπρόσωπο με το ζητούμενο προϊόν. 

1000 2,50

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 2.500,00 24% 3.100,00

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

MIAΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ

Βούρτσα καθαρισμού ενδοσκοπίων μίας χρήσης διαφόρων τύπων. Να είναι μονής ή 

διπλής όψεως κατάλληλες για καθαρισμό των καναλιών βιοψίας και βαλβίδων των 

ενδοσκοπίων. 
100 2,50

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 250,00 24% 310,00

120

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Να είναι πολλαπλών χρήσεων 

Να είναι συμβατή με κανάλια βιοψίας από 2,0mm έως και 4.2mm

Να φέρει ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας 

Το τελικό άκρο να είναι υψηλής ελαστικότητας  

Να δύναται να κλιβανιστεί στους 134οC ή 273οFΗ προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει 

πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και σύμφωνα 

με την ΔΥ8δ/1348 για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα εφοδιάσει την 

προμηθεύτρια εταιρεία – αποκλειστικό αντιπρόσωπο με το ζητούμενο προϊόν. 

10 50,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 500,00 24% 620,00

121
ΑΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

Ασκός μεταφοράς ενδοσκοπίων με στεγανή επένδυση από ειδικό απορροφητικό υλικό 

για την προστασία από την διαρροή υγρών κατά την μεταφορά. Να διαθέτει κορδόνια για 

την μετατροπή της ανοιχτής επιφάνειας του σε κλειστό δοχείο μεταφοράς όταν το 

ενδοσκόπιο τοποθετηθεί και είναι έτοιμο να μεταφερθεί.

100 3,12

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 312,00 24% 386,88
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122 ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

Σετ καλυμμάτων μας χρήσης αποτελούμενο από δύο διαφορετικά καλύμματα 

διαστάσεων 95Χ80 cm. Το ένα κάλυμμα να είναι διαφανές για την κάλυψη της λεκάνης 

μεταφοράςκαι το άλλο κάλυμμα να έχει τυπωμένες ενδείξεις για την κατάσταση του 

μεταφερόμενου οργάνου, καθαρό (clean) ή μολυσμένο (contaminated) και να υπάρχει 

εμφανής χρωματική διαφορά (πράσινο για καθαρό-κόκκινο για μολυσμένο) που να 

δηλώνει την κατάστασή του. Να είναι συμβατά με την ντουλάπα αποθήκευσης 

ενδοσκοπίων του Γαστρεντερολογικού τμήματος 

140 2,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 280,00 24% 347,20

123
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΟΠΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ ΨΑΛΙΔΙ

Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία. 

2 520,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 1.040,00 24% 1.289,60

124
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΟΠΗ

Μαχαιρίδιο υποβλεννογόνιας κοπής με κυκλικό μεμονωμένο άκρο 0,4 mm,  μήκους 

1.650 mm. Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 4,5 mm.

 Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.

IT KNIFE

10 490,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 4.900,00 24% 6.076,00

125
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΟΠΗ

Μαχαιρίδιο υποβλεννογόνιας κοπής με  με άκρο σφαιρικής λαβής, Να διατίθεται σε μήκη  

1650mm, 1950mm 2300mm.

Να διαθέτει μήκος μαχαιριδίου 2mm και 1,5mm.

Να διαθέτει διάμετρο τελικού άκρου 0.3mm.

Να διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής του τελικού του άκρου σε δύο στάδια.

Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία DUAL KNIFE

10 510,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 5.100,00 24% 6.324,00

126

ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ 

ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Να είναι μήκους 1650mm, 1950mm και 2300mm

Να διαθέτει άνοιγμα σιαγόνων 5 mm.

Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό περιστροφής.

Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.

Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό σιαγόνων για σύλληψη και αιμόσταση αιμορραγούντων 

σημείων.

10 380,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 3.800,00 24% 4.712,00

127
ΔΙΑΦΑΝH  ΚΑΛΥΜΜΑTA 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ZOOM, ΝΑ 

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΓΙΑ ΩΠΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

20 42,00

43.20.2.1 

(65,65) 840,00 24% 1.041,60

128
ΔΙΑΦΑΝH  ΚΑΛΥΜΜΑTA 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ESD, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΓΙΑ 

ΩΠΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10 42,00

43.20.2.1 

(65,65) 420,00 24% 520,80
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129

ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΡΙΝΟΝΗΣΤΙΔΙΚΟΥ 

ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Σετ ενδοσκοπικού ρινονηστιδικού καθετήρα σίτισης, αποτελούμενο από:

- καθετήρα σίτισης  διαμέτρου 10fr, μήκους 240cm, ακτινοσκιερό σε όλο το μήκος του, με 

εξωτερική βαθμονόμηση για επιβεβαίωση βάθους και πολλαπλές παροχετευτικές οπές-

5 50,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 250,00 13% 282,50

130

ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ KAI 

ERCP 

Το πεδίο γαστροσκόπησης & ERCP να εξασφαλίζει την προστασία του ασθενή και του 

προσωπικού, από τις εκκρίσεις σωματικών υγρών κατά την ενδοσκόπηση. Να εχει  τη 

δυνατότητα να σταθεροποιείται πάνω στον ασθενή,να είναι μιας χρήσης,να έχει 

εργονομικό σχεδιασμό,να διαθέτει Velcro λωρίδα στήριξης και θήκη ενισχυμένη με ρέλι.  

Να είναι κατασκευασμένο από υπεραπορροφητικό  υλικό.

2000 2,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 4000,00 24% 4.960,00

131

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και ειδική ανοιγόμενη οπή με Velcro, στη πίσω 

πλευρά του. Να είναι κατασκευασμένο από elastic fleece, non-woven υλικό. Να 

διατίθεται σε μεγέθη XL 70x60cm και XXL 85x70cm. Η εφαρμογή του να εξασφαλίζει την 

αξιοπρέπεια του ασθενή, κατά την εξέταση. Η χρήση του να διευκολύνει το έργο του 

νοσηλευτικού/ ιατρικού προσωπικού της ενδοσκοπικής μονάδας.

1990 1,00

7.3.64  

(2,30) 1990,00 24% 2.467,60

132
ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

ΧΡΩΜΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

INDIGO CARMINE

Η χρωστική ουσία χρωμοενδοσκόπησης Indigo Carmine 1% να είναι απόλυτα 

βιοσυμβατή με τον ανθρώπινο οργανισμό, σε φιαλίδιο των  10ml

20 45,00

15.1.72 

(46,41) 900,00 24% 1.116,00

133

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΕΓΧΥΣΗ

Ενέσιμο υποβλεννογόνιο διάλυμα, για χρήση σε όλες τις ενδοσκοπικές                           

επεμβατικές πράξεις (αφαίρεση πολυπόδων κι αδενωμάτων, EMR, ESD).Να διατίθεται 

σε φιαλίδια των 10 ml, αποστειρωμένα, έτοιμα προς χρήση.Να περιέχει Methylene blue, 

προσφέροντας καλύτερη παρατήρηση των ορίων.Να παρέχει άμεσο και μακράς 

διάρκειας υποβλεννογόνιο υπόστρωμα, που διατηρείται έως 45 λεπτά, προστατεύοντας 

από θερμική βλάβη ή διάτρηση.

20 35,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 700,00 24% 868,00

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟ

134

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 

ΧΟΛΗΔΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

Ψηφιακό χοληδοχοσκοπίο μιας χρήσης συμβατό με ψηφιακή μονάδα ελέγχου 

χοληδοχοσκόπησης Spyglass DS. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν χρήστη 

ταυτόχρονα με το δωδεκαδακτυλοσκόπιο, να κλειδώνει σταθερά, να έχει ψηφιακό 

αισθητήρα λήψης εικόνας τουλάχιστον 70ο, δίδυμα κανάλια πλύσης και φωτισμού και 

κανάλι εργασίας 1,2mm.Να διαθέτει μοχλούς κίνησης με κλείδωμα σε όλες τις 

κατευθύνσεις συνολικό μήκος του να είναι 230cm και η μέγιστη διάμετρος 10Fr συμβατή 

με κανάλι ενδοσκοπίου 4.2mm.

10 2250,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕI 22500,00 13% 25.425,00
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135

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

Λαβίδα βιοψίας χοληδοχοσκοπίου μιας χρήσης για την λήψη ιστοτεμαχίου κατά τη 

διάρκεια εξέτασης του χοληδόχου πόρου υπό άμεση όραση. H λαβίδα αυτή να παρέχει 

την δυνατότητα επίσπευσης της διάγνωσης και ελαχιστοποίησης της ανάγκης για 

επανάληψη της ERCP ή άλλων διαγνωστικών διαδικασιών. Να προωθείται μέσω 

ανεξάρτητου καναλιού του καθετήρα πρόσβασης. Η λαβίδα να διαθέτει κεντρικά μία 

ακίδα για την ασφαλή λήψη μικρών ιστοτεμαχίων. Η εξωτερική διάμετρος των σιαγώνων 

είναι να είναι 1.0mm και το άνοιγμά τους 4.1mm και 55° , το συνολικό μήκος του 

καθετήρα να είναι 286cm για χρήση με κανάλι 1.2mm.  

4 472,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕI 1888,00 13% 2.133,44

136
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

Ειδικό καλάθι μ. χρήσης αφαίρεσης λίθων και ξένων σωμάτων κατασκευασμένο από 

νιτινόλη και αποτελούμενο από 8 σύρματα για χρήση με το χοληδοχοσκόπιο SpyGlass 

DS. Το καλάθι  να διαθέτει ειδική εργονομική λαβή και να προωθείται μέσω ανεξάρτητου 

καναλιού του καθετήρα πρόσβασης Spy Scope DS διαμέτρου 1.2mm

2 472,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 944,00 13% 1.066,72

137
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

Συνδετικός σωλήνας για την σύνδεση της αντλίας νερού του χοληδοχοσκοπίου με τον 

καθετήρα πρόσβασης. Ο σωλήνας να διαθέτει 2 οπτικούς δείκτες στο κατάλληλο μαλακό 

του τμήμα για την σωστή τοποθέτηση του στην αντλία νερού 

15 30,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 450,00 24% 558,00

138

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

Ειδικός πολυπεκτόμος  μ. χρήσης αφαίρεσης ξένων σωμάτων κατασκευασμένος από 

νιτινόλη και αποτελούμενος από 2 σύρματα για χρήση με το χοληδοχοσκόπιο Spy Glass 

DS.  Ο πολυπεκτόμος να προωθείται μέσω ανεξάρτητου καναλιού του καθετήρα 

πρόσβασης Spy Scope DS με διάμετρο κανάλιού 1.2mm.

2 472,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 944,00 13% 1.066,72

139
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

Καθετήρας ηλεκτρουδραυλικής λιθοτριψίας (EHL) χοληφόρων, συμβατός με το ψηφιακό 

σύστημα χοληδοχοσκόπησης SpyglassDS για τον κατακερματισμό λίθων του 

χοληφόρου δέντρου μέσω του ψηφιακού καθετήρα χοληδοχοσκόπησης SpyscopeDS.Να 

διαθέτει διάμετρο 1.9Fr και μήκος καθετήρα 375cm.

10 535,00

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 5350,00 13% 6.045,50
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