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 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 3182 / 2020 
 
 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο email. paraggelies@ippokratio.gr έως και 25/9/2020
 ώρα 17:00μμ για το είδος: 

 
 Αναλυτικότερα : 
 
 2-1311280008 Θηκάρι 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. 

 

 

 

 

 
 
 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. 


