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 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 429 / 2020 
 
 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και εως 12/2/2020 ώρα 17:00  για το είδος:  
 Ν ΕΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΧ/ΚΗΣ (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ) 
 
 Αναλυτικότερα : 
 

 2-1311280008 Θηκαρι εισαγωγής καθοδηγούμενου σε αγγεία 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

 Κατευθυνόμενο θηκάρι εισαγωγής διαγνωστικών και θεραπευτικών συσκευών στο αγγειακό σύστημα συμβατό με 

 σύρμα 0,035"-0,038". Η συσκευή διαθέτει ακτινοσκιερό περιφερικό άκρο το οποίο μπορεί να αποκλίνει έως και 180ο με      

περιστροφικό κοχλία ενσωματωμένο στη λαβή της συσκευής. Διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα και πλευρική θύρα 

έκπλυσης με στρόφιγγα. Ο διαστολέας έχει εύκαμπτο κωνικό άκρο και ασφαλίζει κουμπώνοντας στο θηκάρι. Η 

συσκευή έχει υψηλή ευκαμψία, προωθητικότητα και προσπελασιμότητα ενώ διατίθεται σε ποικιλία μηκών, διαμέτρων 

και μήκους απόκλισης του άκρου. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά κάνουν το θηκάρι εισαγωγής 

 ιδανικό για τον καθετηριασμό και βοηθά στην μείωση του χρόνου χειρουργείου καθώς και στην πρόσβαση και 

 προσπέλαση απαιτητικών  ανατομικών χαρακτηριστικών των διαφόρων αρτηριών του αγγειακού συστήματος. 

Διαστάσεων εσωτερική διάμετρος: 6.5 - 8.5Fr, ωφέλιμο μήκος: 45 - 55cm και μήκος εκτροπής άκρου: 9 - 22mm  

 

  2-1311280009 Μπαλόνια διαστολής περιφερικών αγγείων  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 

 Μπαλόνια διαστολής περιφερικών αγγείων πολύ χαμηλού προφίλ σε: Μπαλόνια διαστολής περιφερικών αγγείων 

 πολύ χαμηλού προφίλ εισόδου 0,018", από Flexitec, με υδρόφιλη επικάλυψη LFC. Να διατίθενται σε διαμέτρους 2-

7mm και μήκη 20-300mm με καθετήρες  μήκους 90-130-180cm για σύρμα 0,018" και σε διαμέτρους 1,5-4mm και μήκη 

20-210mm με καθετήρες μήκους 120-150cm για σύρμα  0,014". 



 
  
 

 2-1311280010 Συστήμα αιμόστασης με ράμμα 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
 Σύστημα αιμόστασης ράμμα για τη διαδερμική ραφή της μηριαίας αρτηρίας σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 

 διαγνωστικές ή επεμβατικές διαδικασίες για την ασφαλή, ταχεία και αξιόπιστη αιμόσταση της μηριαίας αρτηρίας. Η 

συσκευή να είναι συμβατή για αρτηριακούς εισαγωγείς από 5Fr έως και 10Fr, ώστε η συσκευή να μη διαταράσσει τη 

ροή και την ταχύτητα του αίματος μέσα στο αγγείο μετά την τοποθέτηση του και να επιτρέπει την άμεση εκ νέου 

πρόσβαση. 
 

 2-1311280011 Mικροκαθετήρες εμβολισμού 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

 Mικροκαθετήρες εμβολισμού προοριζόμενοι για ελεγχόμενη και υπέρ-εκλεκτική έγχυση διαγνωστικών, εμβολικών 

 Σπειραμάτων ή θεραπευτικών ουσιών/υλικών σε μικρής διαμέτρου και οφιοειδούς ανατομίας αγγεία. Με υδρόφιλο 

στρώμα στην εξωτερική τους  επιφάνεια και ενίσχυση πλέγματος σώματος από τεχνολογία ινών υγρών κρυστάλλων 

και ανοξείδωτου χάλυβα για άριστη συμπεριφορά  στην στρέψη, ευλυγισία και αντίσταση στο τσάκισμα. Με εσωτερικό 

αυλό, διαμέτρου 0.021",  φέρει επίστρωση PTFE για αύξηση του βαθμού ολισθηρότητας κατά την διεπαφή του 

καθετήρα με το οδηγό σύρμα και τα εμβολικά υλικά. Στο άπω άκρο τους φέρουν ενσωματωμένο ακτινοσκιερό μάρτυρα 

για έλεγχο της θέσης του καθετήρα στο σημείο ενδιαφέροντος. Παρουσιάζουν  αντοχή πίεσης 1000psi παρέχοντας 

την δυνατότητα για υπέρ-εκλεκτική αγγειογραφία εξοικονομώντας χρόνο και ποσότητα σκιαγραφικού κατά τη διάρκεια 

του περιστατικού. Με εξωτερική διάμετρο 3F στο εγγύς τμήμα τους που προοδευτικά μειώνεται στα 2.4F στο 

 άπω τμήμα τους, κάνοντας τους έτσι συμβατούς στην προσπέλαση αγγείων μικρής διαμέτρου.  Διατίθενται σε τύπους 

εύκαμπτου άκρου 20 ή 30 εκατοστών για κάλυψη ευρέως φάσματος ανατομικών αγγειακών περιπτώσεων καθώς 

επίσης με ευθύ ή κεκκαμένου άκρο για αύξηση του ελέγχου κατεύθυνσης του οδηγού σύρματος και την 

επιλεκτικότητας σε διχασμούς αγγείων. Είναι συμβατοί με αγγειογραφικούς καθετήρες εσωτερικού αυλού 0,038" και 

δέχονται μικροσπειράματα εμβολισμού διαμέτρου 0,018". Διατίθενται σε μήκη 105cm, 130cmκαι 1 50cm για χρήση 

από πολλαπλά σημεία αγγειακής πρόσβασης. 
 
 Σημειώνεται :  
Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς 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. 


