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(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 2478 /2020 
 

 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο email: paraggelies@ippokratio.gr έως και 04/08/2020
 ώρα 17:00μμ για το είδος: ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ 
 
 
 Αναλυτικότερα : 
 
 2-1311250014 ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ  
  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
 1. Ο υπό προμήθεια στυλεός, να διαθέτει ειδικό εργονομικό σχήμα για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του 
 χειρουργού. 
 2. Ο υπό προμήθεια στυλεός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χειρουργό σε τρεις (3) θέσεις συγκράτησης. 
 3. Το καλώδιο για την σύνδεσή του με την διαθερμία να είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στον σωλήνα 
 αναρρόφησης καπνού. 
 4. Να διαθέτει μεγάλα κομβία ενεργοποίησης για ευκολία χρήσης. 
 5. Να διαθέτει λαβή ασφαλείας για άνεση και έλεγχο. 
 6. Να διαθέτει διάφανο στόμιο αναρρόφησης καπνού που να περικλείει το ηλεκτρόδιο για μέγιστη αναρρόφηση του 
 καπνού χωρίς να περιορίζει 
 την ορατότητα στο χειρουργικό πεδίο. 
 7. Να είναι ικανό να αναρροφά τον καπνό στο σημείο που δημιουργείται. 
 8. Τα κομβία να διαθέτουν χρωματικό κώδικα και απτή ένδειξη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας 
 της διαθερμίας. 
 9. Να διαθέτει ενσωματωμένο κοννεκτορα που να περιστρέφεται ελεύθερα κατά 360 μοίρες, για να μειώνει ακόμα 
 περισσότερο την ροπή 
 στον στυλεό. 
 10. Δυνατότητα επεκτάσεων για ηλεκτρόδια 10 και 15 εκατοστών. 
 11. Να προσφέρεται πλήρες, χωρίς να απαιτείται συναρμολόγηση. 
 12. Να διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρόδιο με επικάλυψη αντικολλητικού υλικού PTFE για την μείωση της δημιουργίας 
 εσχάρας, αλλά και θήκη. 

13. Συνοδός εξοπλισμός. 
  

 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. 


