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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 135/2019
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και έως 23/1/2019 ώρα 11:00πμ για
ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ:

Αναλυτικότερα :

2-1311200015 Σετ ημιαπορροφήσιμου πλέγματος και κώνου σχήματος V, διάμετρος κώνου 40mm, διαστάσεις
πλέγματος 7 Χ 14 cm

2-1311200016 Σετ ημιαπορροφήσιμου πλέγματος και κώνου σχήματος V, διάμετρος κώνου 55mm, διαστάσεις
πλέγματος 7 Χ 14 cm

2-1311200017 Μη απορροφήσιμο σύστημα καθήλωσης πλέγματος λαπαροσκοπικής χρήσης, μήκους 37 cm, με 30 μη
απορροφήσιμα κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που να φέρουν ειδικό κάλυμμα από πλαστικό για την
αποφυγή συμφύσεων

2-1311310043 Σετ ελάχιστα επεμβατικής διαπρωκτικής χειρουργικής για παθήσεις εντέρου - πρωκτού
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Το σετ να περιλαμβάνει: ατραυματικό διαστολέα με κανάλι τοποθέτησης διαμέτρου 7,5 cm., ειδική αποσπώμενη
μεμβράνη γέλης διαμέτρου 7,5 cm με δύο ειδικές βαλβίδες δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου και απαγωγής καπνού, αντίστοιχα.
4 ειδικές κάνουλες τροκάρ αυτοσυγκρατούμενες με έναν στυλεό διΐνισης για τροκάρ, όλα διαμέτρου 5mm. Nα φέρει υποδοχές
καθήλωσης διαμέσου ράμματος σε κάθετες θέσεις. Να έχει διαστάσεις 4Χ4,5 cm. Να είναι σετ, σε αποστειρωμένη
συσκευασία.

2-1311310056
Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα αυτοματοποιημένης &
ρυθμιζόμενης ενστάλλαξης αποτελούμενο από:
1) 2 σπόγγους πολυουρεθάνης σπειροειδούς σχήματος με μέγεθος πόρων κυψελών 400 - 600 microns,
συνολικών διαστάσεων του ζεύγους Small (11 x 7,5 x 3,5cm) - Medium (18,5 x 14 x 3,5cm) - Large (25 x 15 x 3,5cm)
2) Αυτοκόλλητο σύστημα δύο σωληνώσεων: α) αναρρόφησης του εξιδρώματος και β) ενστάλαξης υγρού.
Το σύστημα ελέγχει και εξασφαλίζει την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος μέσω 2
μικροαισθητήρων και 4 αυλών. Οι δύο σωληνώσεις στο σετ σπόγγου Large είναι ανεξάρτητες
3) Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες (καθαρές διαστάσεις 20,7 x 20,7cm) για τον αεροστεγή αποκλεισμό
του τραύματος
4) Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος
5) 2 συσκευασίες με πανάκι καθαρισμού της γύρω περιοχής εμποτισμένο με Cavilion

2-1311990089

Τροκάρ κοιλίας, διαφανή σε όλο τους το μήκος, με σπογγώδη απορροφητικό δακτύλιο στο εσωτερικό

της κεφαλής της κάνουλας,για τον περιορισμό της κηλίδωσης που προκαλείται κατά την επανεισαγωγή της
κάμερας/εργαλείων, με τέσσερις βαλβίδες στεγανοποίησης για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτoνέου κατά την διάρκεια
της επέμβασης, λόγχη σχήματος νυστεριού, με ατραυματικό κάλυμμα ασφάλειας της λόγχης, με μηχανισμό οπλισμού και
επαναφοράς της και ηχητική και οπτική επιβεβαίωση της θέσης της ασφάλειας, με τεχνολογία κατευθυνόμενης εισαγωγής
εργαλείων στην κεφαλή της κάνουλας, διαμέτρου 5/12 mm με μήκος κάνουλας 100 mm.

Σημειώνεται :
Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφορά σας και το όνομα του χειριστή της.
Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαικών προτύπων και να
φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου
απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να
αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε
θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.
Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

