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2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 08 -04-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592576

Fax:   210 - 4592597 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: xristina.kotsari@tzaneio.gr

                         

                  Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών  υλικών 

                             

              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11-04-2019
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στα 

Παραρτήματα Α – Γ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»



Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147/08-08-2016)

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5  Του  Ν.4152/2013  (ΦΕΚ 107Α /09-05-2013)  Παράγραφος  Ζ-Προσαρμογή  της  Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών του πίνακα Α με 

κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  η  οποία  θα  είναι  ίση  ή  μικρότερη  του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της 

προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις  

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. 

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας. 



4. Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  μέχρι  και  την  ημερομηνία  και  ώρα  της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας xristina  .  kotsari  @  tzaneio  .  gr   

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών  είναι  μεγάλος,  παρακαλείστε  όπως 

κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Νοσοκομείου 

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης)

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ   ΕΙ-
ΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr

http://www.tzaneio.gr/
mailto:xristina.kotsari@tzaneio.gr


                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

A.E ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΧΩ-
ΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 

888/26-03-
2019

Ψ82Γ66906Κ-
ΨΩΝ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΚΕΡΑ-
ΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 14 18.060,00 € ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

887/26-03-
2019

6ΡΒ846906Κ-
011

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 180 4.140,00 € ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

886/26-03-
2019

ΨΛ-
ΤΜ46906Κ-Τ3Κ

ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ : 
1.  ΑΡΘΟΣΚΟΠΙΚΑ ΓΛΥΦΑΝΑ                        15 1.590,00 €

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ2.ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ-ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ 15 2.520,00 €

3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15 885,00 €

943/29-03-
2019

Ω2ΦΥ-
46906Κ-ΨΕΕ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 
CUSA. ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 

ΚΑΙ ΡΥΓΧΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
4 5.960,00 € ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

939/29-03-
2019

6ΥΡΝ46906Κ-
3ΦΦ

ΛΑΒΙΔΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Bayonette 
μιας χρήσης. 100 3.080,00 € ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ



944/29-03-
2019

6Γ8Σ46906Κ-
ΤΩΞ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 45.000 3.969,00 € ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ

917/29-03-
2019

78Ε546906Κ-
8ΕΠ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ   

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

  PARAMAT EXTRA 100 kgr 800,00 €
  ΜΕΛΑΝΩΜΑ (HMB45) 1FL 462,00 €
  CD34 1FL 378,00 €
  CD4 1FL 600,00 €
  KAPPA LIGHT CHAINS 1FL 450,00 €
  LABDA CHAINS 1FL 157,00 €



                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β
                                 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 
λόγους:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

• δωροδοκία

• απάτη

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

3. Αποδεικτικό καταβολής φόρων (Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ)
4. Αποδεικτικό καταβολής εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστική 

Ενημερότητα σε ισχύ)

5. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδι-
κός

ΕΚΑΠΤΥ

6. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

7. Γλώσσα: Ελληνική
8. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3)  

εργασίμων   ημερών  από   τη   λήψη  της   παραγγελίας,   εκτός   αν   ορίζεται  



διαφορετικά  κατ’  εξαίρεση,     β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται   με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας.

9. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

10. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους 
ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφε-
ρόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ: 943/29-03-2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ CUSA

• Ρύγχος μιας χρήσης

• Επιλογή τουλάχιστον 5 διαφορετικών μεγεθών και τύπων για ρύγχος νευροχειρουργικής 
χρήσης.

• Δυνατότητα επιλεκτικότητας ιστών (ρυθμού χτυπημάτων υπερήχου)

ΕΝΤΟΛΗ: 888/26-03-2019

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου υβρίδιο με κεραμική κεφαλή

Αριθμός Παρατηρητηρίου 33.4.140

Βάσει ανθρωπομετρικών υπολογισμών, που πλησιάζουν τους διεθνείς (ηλικία, σωματικό βάρος, 
διαφορετική ανατομική εγγύς μηριαίου και κοτύλης, ποιότητα οστού) των ασθενών που 
προσέρχονται στο νοσοκομείο μας για χειρουργική αντιμετώπιση οστεοαρθρίτιδος ισχίου και 
από την πολύχρονη εμπειρία και εξοικείωση των ιατρών της Ορθοπεδικής Κλινικής με 
συγκεκριμένες τεχνικές, προτείνουμε την παραγγελία:

Α) 7 (επτά) τεμάχια με τις εξής προδιαγραφές:

Σύστημα  ολικής  αρθροπλαστικής  ισχίου  με  τσιμέντο  με  μηριαία  πρόθεση  σφηνοειδούς 
σχήματος με επιμήκεις αύλακες σε όλο το μήκος, με προσθιοπίσθιο κολάρο, σε τουλάχιστον 
δέκα (10) μεγέθη με διπλό offset σε κάθε μέγεθος. Κεφαλή  κεραμική σε διαμέτρους 22 mm, 28 
mm, 32 mm και 36mm, σε  τρία (3) μήκη. Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράμα τιτανίου με  
ενσωματωμένη  αναλογική μεγέθυνση στην περιφέρεια , με δυνατότητα  χρήσης  ένθετου είτε 
πολυαιθυλενίου είτε κεραμικού, συμβατά με κεφαλές 32 ΜΜ και άνω σε όλα  τα μεγέθη.
Να  διατίθεται  σε  τύπους  με  και  χωρίς  οπές  για  σταθεροποίηση  με  βίδες  και  να  υπάρχει  
δυνατότητα ασφάλισης του πυθμένα  και των οπών με μεταλλικά πώματα.



Να υπάρχει  η δυνατότητα εμφύτευσης της ολικής με εργαλεία που διευκολύνουν την μικρής 
έκτασης τομή.

B) 7 (επτά) τεμάχια με τις εξής προδιαγραφές:

Στυλεός  από  κράμα  PM734  (Highly  Nitrogenized  Stainless  Steel  )  για  χρήση  με  τσιμέντο, 
γυαλισμένος σε ολόκληρη την επιφανειά του με  επικεντρωτήρα, γωνίας 135ο, κώνου 12/14 και 
σε μήκη από 130,5mm έως 170,5mm, να διατίθεται σε 8 διαφορετικά μεγέθη.
Κοτύλη Press-fit  από κράμα Τitanium-Aluminium-Niobium (συμβατό με MRI), με  επεξεργασία 
διπλής επικάλυψης  Titanium-Hydroxyapatite και με δυνατότητα προαιρετικής χρήσης έως και 3 
σταθεροποιητικών βιδών , spikes ή ταπών. Να συνδυάζεται με κάθε τύπο εσωτερικού(insert), 
πολυαιθυλένιο ,metal, ceramic forte, ceramic delta. Να διατίθεται σε 14 διαφορετικά μεγέθη από 
44mm έως 70mm ανά 2mm.
Εσωτερικό κοτύλης  από πολυαιθυλένιο  υψηλού μοριακού βάρους,   για  διαμέτρους  κεφαλής 
22mm, 28mm, 32mm. Να διατίθεται σε τύπους Standard, Antiluxation με γείσο 20ο.
Κεραμική κεφαλή BIOLOX  σε 3 διαφορετικές διαμέτρους  28mm, 32mm και 36mm και από 3 
διαφορετικά μήκη αυχένα σε κάθε τύπο. Να διατίθεται σε 2 τύπους BIOLOX FORTE, BIOLOX 
DELTA.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Να δηλώνεται υποχρεωτικά ο κατασκευαστής των προσφερόμενων προϊόντων. Ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 
13485:2003, το οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. Τα προσφερόμενα 
προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να φέρουν  οπωσδήποτε  σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την 
προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεχ. Β/02-
10-09).

Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι 
συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν 
ανά πάσα στιγμή του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εορτών) καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα της συμφωνίας-σύμβασης, κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και τα αντίστοιχα 
set εργαλείων για την τοποθέτηση των υλικών τα οποία και θα παρέχουν δωρεάν στο 
νοσοκομείο. Τα συστήματα πρέπει να είναι πλήρη και ολοκληρωμένα, με απόλυτη τεχνική 
συνεργασία. Κλινική εμπειρία χρήσης και εφαρμογής των συστημάτων σε κέντρα του εξωτερικού 
ή εγχώρια, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για 
μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά της 
κατηγορίας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά, στην κατάλληλη κατηγορία.

Επί ποινή απόρριψης το σύνολο των γενικών όρων, όπως αναφέρονται παραπάνω, 
πρέπει να καλύπτονται από το σύνολο των προσφερομένων ειδών.
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Κοπτικά   shaver  
Κοπτικά shaver, ξέστρα, drills και burs σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρων από 2.0 έως 5.5mm ανά 
0.5mm.
Τα ξέστρα να διατίθενται σε ευθεία και γωνιώδη. Τα γωνιώδη να υπάρχουν τουλάχιστον σε τρεις 
διαφορετικές διαμέτρους και τρεις τύπους, κατάλληλα για μαλακά μόρια, μηνίσκο, χόνδρο κλπ
Να υπάρχει ξέστρο με δυνατότητα κοπής στην άκρη της κεφαλής σε ευθεία, κατάλληλο για το 
οπίσθιο κέρας του μηνίσκου.
Να υπάρχει ειδικό κοπτικό τύπου Drill για τη μέθοδο της micro fracture στις οστεοχόνδρινες 
βλάβες.
Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης του κοπτικού από την κεντρική μονάδα 
ελέγχου, να εμφανίζει αυτόματα το κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας (στροφές, ταχύτητα κλπ)
Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής κοπτικών για μικρές αρθρώσεις και πολύ μακριών κοπτικών 
για αρθροσκοπήσεις ισχίου χωρίς τη χρήση διαφορετικών χειρολαβών shaver.

ΠΤ Α/Α 40.8.115     106,00€

Αναλώσιμα αρθροσκοπικής αντλίας
Σωλήνες αρθροσκοπικής αντλίας κατάλληλες για αντλία διπλής ενέργειας, inflow- outflow, 
αποτελούμενες από ένα σωλήνα εισαγωγής με ειδική μεμβράνη μέτρησης πραγματικής 
ενδαρθρικής πίεσης και ένα σωλήνα απαγωγής χωρίς τη χρήση αναρρόφησης του χειρουργείου, 
ο οποίος δίνεται να συνδεθεί με την αρθροσκοπική κάνουλα και ταυτόχρονα με την αναρρόφηση 
του shaver. Οι σωλήνες να χρησιμοποιούνται με αντλία που διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ώστε να 
διατηρεί σταθερή την επιθυμητή ενδοαρθρική πίεση. Οι σωλήνες να είναι κατάλληλοι για τη 
λειτουργία wash, ελεγχόμενη είτε από τον ποδοδιακόπτη είτε από το τηλεχειρηστήριο είτε και 
από την ψηφιακή οθόνη της συσκευής. Να δύναται να προεπιλεγούν τόσο η επιθυμητή πίεση 
όσο και η επιθυμητή ροή, με κατάλληλες ενδείξεις στην πρόσοψη της συσκευής, από ειδικούς 
διακόπτες αφής. Να δύναται να μεταβάλλεται η δυνατότητα της ροής από 0 έως 3000ml/min και 
της πίεσης από 0-200mmΗg

ΠΤ Α/Α 40.8.94     59,00€

Αναλώσιμα αρθροσκοπικής διαθερμίας
Να είναι άκρα διπολικής διαθερμίας για να μη χρειάζεται γείωση.
Να είναι ισχύος τουλάχιστον 4000Watt.
Τα ηλεκτρόδια να έχουν ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης, να είναι αποστειρωμένα, κατάλληλα 
για αιμόσταση, συρρίκνωση και εξάχνωση μαλακών μορίων.
Να διατίθενται σε διαμέτρους από 2.5 έως 4.0mm για μεγάλη ευχέρεια στην χρήση σε όλων των 
τύπων αρθροσκοπικών επεμβάσεων, στον ώμο, γόνατο και μικρών αρθρώσεων.
Τα tip να είναι ίδιου διαμέτρου με το σώμα του ηλεκτροδίου και να διατίθενται σε ποικιλία 
σχεδίων σε ευθεία, σε 30ο, σε 50ο  και σε 90ο  με αναρρόφηση και χωρίς.
Το σώμα του ηλεκτροδίου να είναι ανθεκτικό, άκαμπτο αλλά εύπλαστο με δυνατότητα κύρτωσης 
άκρου πάνω από 40ο για να μπορεί ο χειρουργός να δίνει την κλίση του ηλεκτροδίου που 
επιθυμεί.



Το ηλεκτρόδιο να έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιείται από τον ποδοδιακόπτη ή και από το χέρι 
με ειδικά κουμπιά ελέγχου πάνω στη χειρολαβή, όπως επίσης να διαθέτει δυνατότητα αλλαγής 
επιπέδου έντασης.
Το ηλεκτρόδιο να απενεργοποιείται αυτόματα στην περίπτωση που αναγνωριστούν μεταλλικό 
αντικείμενο κοντά στα ηλεκτρόδια (αυτόματη ανίχνευση οπτικής) και αντίστοιχα να 
επανενεργοποιείται αυτόματα όταν απομακρυνθούν τα ηλεκτρόδια από αυτό.

ΠΤ Α/Α 40.8.89        168,00€


