
 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΡ.49 ΤΚ 54642 
 
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 
 ΤΗΛ. 2310892713 
 FAX. 2310862000 
 Θεσσαλονίκη 30/4/2020  
 ΠΛΗΡ.: ΓΩΓΟΒΙΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

 

 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 1446 / 2020 
 
 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και εως 7/5/2020 ώρα 17:00  για το είδος:  
 ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 
 Αναλυτικότερα : 
 

 2-1311310051 Ενδοσκοπικοί κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες 29mm, μήκους στυλεού 28cm, με ηλεκτρικά μονωμένο 

  μαύρο στυλεό, με ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5mm με μηχανισμό ελέγχου. 

 

  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
 Ενδοσκοπικοί κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες 29mm, μήκους στυλεού 28cm, με ηλεκτρικά μονωμένο μαύρο 

 στυλεό, με ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5mm 

  με μηχανισμό ελέγχου. 
  
 Αναλυτικότερα : 
 
 2-1311310052 Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτορράπτης κανονικών / παχέων ιστών, με μήκος συρραφής 
  40mm και προφίλ 30mm, με ενσωματωμένη λάμα στην κασέτα του εργαλείου και κλιπ από κράμα 
  τιτανίου, με ξεχωριστή σκανδάλη σύγκλισης/πυροδότησης και με δυνατότητ 

 

  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτορράπτης κανονικών / παχέων ιστών, με μήκος συρραφής 40mm και 

 προφίλ 30mm,  με ενσωματωμένη λάμα στην κασέτα του εργαλείου και κλιπ από κράμα τιτανίου, με ξεχωριστή 

σκανδάλη σύγκλισης/πυροδότησης  και με δυνατότητα εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο. 

 
 

 2-1311310053 Ανταλλακτικές κασέτες για κυρτό κοπτορράπτη 40 mm για κανονικούς και παχείς ιστούς (πράσινα). 

  αφορά το εργαλειο με κωδικο 1311310052 

  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
 Ανταλλακτικές κασέτες για κυρτό κοπτορράπτη 40 mm για κανονικούς και παχείς ιστούς (πράσινα). 



 

  
 
 2-1311310054 Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με 
  μήκος στειλεού 28cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 
  420. Να δέχεται κασέτες με κλιπς από τιτάνιο για 6 διαφορετικούς τύπο 

 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

 Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στειλεού 

 28cm, με  ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να δέχεται κασέτες με κλιπς 

από τιτάνιο  για 6 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 0,75mm έως 2,3mm). Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το 

 ένα χέρι και  μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γωνίωση εργαλείου μέχρι και 45ο. Ο μηχανισμός πυροδότησης να 

 πραγματοποίείται με την  χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που 

πιθανών να τραυματίσει παρακείμενους  ιστούς. 

 
 
 2-1311310055 Ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδική ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις 
  σιαγόνες του εργαλείου κατά την διάρκεια της πυροδότησης για ομοιόμορφη γραμμή συρραφής, με 
  τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με μ  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

 Ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδική ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις σιαγόνες του 

 εργαλείου 

  κατά την διάρκεια της πυροδότησης για ομοιόμορφη γραμμή συρραφής, με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν 

 της γραμμής 

 διατομής, με μήκος 60mm για αγγειακούς, λεπτούς, ενδιάμεσους, παχείς και πολύ παχείς ιστούς. 

 28α. Για πολύ αγγειακούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 0,75mm 

 28β. Για αγγειακούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1mm 

 28γ. Για λεπτούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1,5mm 

 28δ. Για ενδιάμεσους ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1,8mm 

 28ε. Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2mm 

 28στ. Για πολύ παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2,3mm 

  

  αφορά το εργαλειο με κωδικο 1311310054 
  
  
 
 2-1313070001 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΧΟΡΙΟ 
  ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ NHS-PEG ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
  4,5Χ9  
  
  
 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. 


