
Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
Λαπαροςκοπικϊν εργαλείων πολλαπλϊν χριςεων 

 
 
Γενικά 
 

 Όλα τα προςφερόμενα απαραίτθτα κα πρζπει να είναι του ιδίου οίκου για πλιρθ ςυμβατότθτα και 
ομοιογζνεια.  

 Οι προςφορζσ κα περιλαμβάνουν απαραίτθτα το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν. 

 Όλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να φζρουν το CE Mark. 

 Να ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από τον καταςκευαςτικό οίκο τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ και τα 

άκαμπτα ενδοςκόπια τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ. Στα αναλϊςιμα δεν απαιτείται εγγφθςθ.  

 Όλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα προςπζκτουσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ.  

 

A/A Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ Τεμάχια  

1 Κυτίο αποςτείρωςθσ και φφλαξθσ ενδοςκοπίου και καλωδίου φωτόσ :  

 Να είναι πλαςτικό διάτρθτο με διαφανζσ καπάκι και φφλλο ςιλικόνθσ για τθν αςφαλι τοποκζτθςθ των 
ειδϊν. 

 Να μπορεί να αποςτειρωκεί ςε ατμό, αζριο και υπεροξείδιο του υδρογόνου.  

 Εξωτερικζσ διαςτάςεισ περίπου (π x β x υ) : 510 x 230 x 65 
 

1 

2 Κυτίο αποςτείρωςθσ και φφλαξθσ εργαλείων και τροκάρ :  

 Να είναι πλαςτικό διάτρθτο με διαφανζσ καπάκι. 

 Να μπορεί να αποςτειρωκεί ςε ατμό, αζριο και υπεροξείδιο του υδρογόνου.  

 Να διακζτει ξεχωριςτι ειδικι κικθ τοποκζτθςθσ των τροκάρ με κζςεισ ςυγκράτθςθσ του κάκε τροκάρ 
χωριςτά. Να διακζτει ωσ και 5 κζςεισ τροκάρ τουλάχιςτον.  

 Να διακζτει αποςπϊμενθ ειδικι κικθ τοποκζτθςθσ των εργαλείων με κζςεισ ςυγκράτθςθσ του κάκε 
εργαλείου  χωριςτά. Να διακζτει ωσ και 10 κζςεισ εργαλείων  τουλάχιςτον.  

 Εξωτερικζσ διαςτάςεισ περίπου (π x β x υ) : 530 x 250 x 165   
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3 Ενδοςκόπιο Λαπαροςκοπικισ χριςθσ  οπτικοφ πεδίου 0° :  

 Να είναι διαμζτρου 5 χιλ. και μικουσ τουλάχιςτον 29 εκ..  

 Να είναι διευρυμζνθσ οράςεωσ. 

 Η μετάδοςθ φωτιςμοφ να γίνεται μζςω οπτικϊν ινϊν. 

 Να κλιβανίηεται ςε υγρό κλίβανο – Autoclavable. 

 Να διακζτει ενςωματωμζνουσ αντάπτορεσ για ςφνδεςθ με καλϊδια ψυχροφ φωτιςμοφ διάφορων 
καταςκευαςτϊν, όπωσ STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF, κλπ.. 

 Να διακζτει χρωματικι κωδικοποίθςθ. 
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4 Trocar για χριςθ με οπτικζσ/εργαλεία 12 χιλ. : 

 Να είναι διαμζτρου 13,5  χιλ. και μικουσ εργαςίασ 11,5 εκ.. 

 Να διαςπάται ςε 3 μζρθ για τον καλφτερο κακαριςμό και ςυντιρθςθ.  

 Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Να είναι κλιβανιηόμενο. 

 Να διακζτει κάνουλα χωρίσ ςπείρωμα με βαλβίδα stopcock για εμφφςθςθ αερίου.  

 Να διακζτει πολυλειτουργικι βαλβίδα.  

 Να ςυνοδεφεται από: ςτυλεό με κωνικι λόγχθ. 
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 Να διακζτει χρωματικι κωδικοποίθςθ για ευκολότερθ αναγνϊριςθ των διάφορων μεγεκϊν και μθκϊν. 

 Να ςυνοδεφεται από μειωτιρα για χριςθ εργαλείων 10 χιλ.. 

 Να ςυνοδεφεται από μειωτιρα για χριςθ εργαλείων 5 χιλ.. 
 

5 Trocar για χριςθ με οπτικζσ/εργαλεία 10 χιλ. : 

 Να είναι διαμζτρου 11 χιλ. και μικουσ εργαςίασ 10,5 εκ.. 

 Να διαςπάται ςε 3 μζρθ για τον καλφτερο κακαριςμό και ςυντιρθςθ.  

 Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Να είναι κλιβανιηόμενο. 

 Να διακζτει κάνουλα χωρίσ ςπείρωμα με βαλβίδα stopcock για εμφφςθςθ αερίου.  

 Να διακζτει αυτόματθ βαλβίδα.  

 Να ςυνοδεφεται από: ςτυλεό με κωνικι λόγχθ. 

 Να διακζτει χρωματικι κωδικοποίθςθ για ευκολότερθ αναγνϊριςθ των διάφορων μεγεκϊν και μθκϊν. 

 Να ςυνοδεφεται από μειωτιρα για χριςθ εργαλείων 5 χιλ.. 
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6 Trocar για χριςθ με οπτικζσ/εργαλεία 5 χιλ. : 

 Να είναι διαμζτρου 6 χιλ. και μικουσ εργαςίασ 10,5 εκ.. 

 Να διαςπάται ςε 3 μζρθ για τον καλφτερο κακαριςμό και ςυντιρθςθ.  

 Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Να είναι κλιβανιηόμενο. 

 Να διακζτει κάνουλα χωρίσ ςπείρωμα με βαλβίδα stopcock για εμφφςθςθ αερίου.  

 Να διακζτει αυτόματθ βαλβίδα.  

 Να ςυνοδεφεται από: ςτυλεό με κωνικι λόγχθ. 

 Να διακζτει χρωματικι κωδικοποίθςθ για ευκολότερθ αναγνϊριςθ των διάφορων μεγεκϊν και μθκϊν. 
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7 Λαπαροςκοπικι μονοπολικι λαβίδα ςφλλθψθσ πολλαπλϊν χριςεων : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Να διακζτει ςιαγόνεσ μονισ ενζργειασ μικουσ 26 mm τφπου MOURET . Να είναι λεπτι, κυριδωτι και 
ατραυματικι. 

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για dissection.  

 Να αποτελείται από τρία μζρθ: εςωτερικό εργαλείου, μονωμζνο μεταλλικό μαφρο ςωλινα και πλαςτικι 

χειρολαβι με ελεγχόμενο κλείδωμα ςε διαφορετικζσ κζςεισ,  που να μπορεί να λειτουργεί ελεφκερα με 

το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ.  

 Η χειρολαβι να διακζτει μεγάλεσ επιφάνειεσ επαφισ ςτα δαχτυλίδια παρζχοντασ άνετο χειριςμό και 

αποφυγι ςθμείων πίεςθσ ςτα δάχτυλα ακόμα και μετά από ϊρεσ χριςθσ. 

 Η χειρολαβι να διακζτει εργονομικό ςχιμα επιτρζποντασ ποικιλία τρόπων κρατιματοσ καλφπτοντασ 

ευρφ φάςμα απαιτιςεων. 

 Να είναι περιςτρεφόμενθ κατά 360°. 

 Να διακζτει κφρα κακαριςμοφ με ςφνδεςθ LUER-Lock ϊςτε να μπορεί να κακαριςτεί και χωρίσ να 
αποςυναρμολογθκεί. 

 Να αποςυναρμολογείται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. 

 Το καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθ διακερμία να προςαρμόηεται υπό γωνία 45° ςτο πάνω μζροσ τθσ λαβισ. 

 Να μθν ζχει κρυμμζνα κενά ςθμεία όπου μποροφν να παγιδευτοφν αίμα ι υπολείμματα ιςτοφ. 

 Να είναι κλιβανιηόμενα όλα τα επιμζρουσ τμιματα τθσ. 
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8 Λαπαροςκοπικι μονοπολικι λαβίδα ςφλλθψθσ πολλαπλϊν χριςεων : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Να διακζτει ςιαγόνεσ τφπου πάπιασ μονισ ενζργειασ μικουσ 20 mm τφπου MANHES . Να είναι ειδικά 
ςχεδιαςμζνθ για μθχανικι αιμόςταςθ των ιςτϊν. 
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 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για dissection.  

 Να αποτελείται από τρία μζρθ: εςωτερικό εργαλείου, μονωμζνο μεταλλικό μαφρο ςωλινα και πλαςτικι 

χειρολαβι με ελεγχόμενο κλείδωμα ςε διαφορετικζσ κζςεισ,  που να μπορεί να λειτουργεί ελεφκερα με 

το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ.  

 Η χειρολαβι να διακζτει μεγάλεσ επιφάνειεσ επαφισ ςτα δαχτυλίδια παρζχοντασ άνετο χειριςμό και 

αποφυγι ςθμείων πίεςθσ ςτα δάχτυλα ακόμα και μετά από ϊρεσ χριςθσ. 

 Η χειρολαβι να διακζτει εργονομικό ςχιμα επιτρζποντασ ποικιλία τρόπων κρατιματοσ καλφπτοντασ 

ευρφ φάςμα απαιτιςεων.  

 Να είναι περιςτρεφόμενθ κατά 360°. 

 Να διακζτει κφρα κακαριςμοφ με ςφνδεςθ LUER-Lock ϊςτε να μπορεί να κακαριςτεί και χωρίσ να 
αποςυναρμολογθκεί. 

 Να αποςυναρμολογείται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. 

 Το καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθ διακερμία να προςαρμόηεται υπό γωνία 45° ςτο πάνω μζροσ τθσ λαβισ. 

 Να μθν ζχει κρυμμζνα κενά ςθμεία όπου μποροφν να παγιδευτοφν αίμα ι υπολείμματα ιςτοφ. 

 Να είναι κλιβανιηόμενα όλα τα επιμζρουσ τμιματα τθσ. 
 

9  Λαπαροςκοπικι μονοπολικι λαβίδα ‘’DISSECTER’’ πολλαπλϊν χριςεων :  

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Να διακζτει ςιαγόνεσ κυρτζσ μακριζσ, διπλισ ενζργειασ μικουσ 22 mm.  

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για ςφλλθψθ.  

 Να αποτελείται από τρία μζρθ: εςωτερικό εργαλείου, μονωμζνο μεταλλικό μαφρο ςωλινα και πλαςτικι 

χειρολαβι χωρίσ  κλείδωμα. 

 Η χειρολαβι να διακζτει μεγάλεσ επιφάνειεσ επαφισ ςτα δαχτυλίδια παρζχοντασ άνετο χειριςμό και 

αποφυγι ςθμείων πίεςθσ ςτα δάχτυλα ακόμα και μετά από ϊρεσ χριςθσ. 

 Η χειρολαβι να διακζτει εργονομικό ςχιμα επιτρζποντασ ποικιλία τρόπων κρατιματοσ καλφπτοντασ 

ευρφ φάςμα απαιτιςεων. 

 Να είναι περιςτρεφόμενθ κατά 360°. 

 Να διακζτει κφρα κακαριςμοφ με ςφνδεςθ LUER-Lock ϊςτε να μπορεί να κακαριςτεί και χωρίσ να 
αποςυναρμολογθκεί. 

 Να αποςυναρμολογείται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. 

 Το καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθ διακερμία να προςαρμόηεται υπό γωνία 45° ςτο πάνω μζροσ τθσ λαβισ. 

 Να μθν ζχει κρυμμζνα κενά ςθμεία όπου μποροφν να παγιδευτοφν αίμα ι υπολείμματα ιςτοφ. 

 Να είναι κλιβανιηόμενα όλα τα επιμζρουσ τμιματα τθσ. 
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10 Λαπαροςκοπικι μονοπολικι λαβίδα ‘’DISSECTER’’ πολλαπλϊν χριςεων : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Να διακζτει ςιαγόνεσ κυρτζσ δεξιά,  διπλισ ενζργειασ μικουσ 16 mm.  

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για ςφλλθψθ.  

 Να αποτελείται από τρία μζρθ: εςωτερικό εργαλείου, μονωμζνο μεταλλικό μαφρο ςωλινα και πλαςτικι 

χειρολαβι χωρίσ  κλείδωμα. 

 Η χειρολαβι να διακζτει μεγάλεσ επιφάνειεσ επαφισ ςτα δαχτυλίδια παρζχοντασ άνετο χειριςμό και 

αποφυγι ςθμείων πίεςθσ ςτα δάχτυλα ακόμα και μετά από ϊρεσ χριςθσ. 

 Η χειρολαβι να διακζτει εργονομικό ςχιμα επιτρζποντασ ποικιλία τρόπων κρατιματοσ καλφπτοντασ 

ευρφ φάςμα απαιτιςεων.  

 Να είναι περιςτρεφόμενθ κατά 360°. 

 Να διακζτει κφρα κακαριςμοφ με ςφνδεςθ LUER-Lock ϊςτε να μπορεί να κακαριςτεί και χωρίσ να 
αποςυναρμολογθκεί. 

 Να αποςυναρμολογείται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. 

 Το καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθ διακερμία να προςαρμόηεται υπό γωνία 45° ςτο πάνω μζροσ τθσ λαβισ. 

 Να μθν ζχει κρυμμζνα κενά ςθμεία όπου μποροφν να παγιδευτοφν αίμα ι υπολείμματα ιςτοφ. 
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 Να είναι κλιβανιηόμενα όλα τα επιμζρουσ τμιματα τθσ. 
 

11 Λαπαροςκοπικι μονοπολικι λαβίδα ςφλλθψθσ πολλαπλϊν χριςεων : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Να διακζτει ςιαγόνεσ διπλισ ενζργειασ μικουσ 24 mm , κυριδωτι με δοντάκια και ατραυματικι.  

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για dissection.  

 Να αποτελείται από τρία μζρθ: εςωτερικό εργαλείου, μονωμζνο μεταλλικό μαφρο ςωλινα και πλαςτικι 

χειρολαβι με ελεγχόμενο κλείδωμα ςε διαφορετικζσ κζςεισ,  που να μπορεί να λειτουργεί ελεφκερα με 

το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ.  

 Η χειρολαβι να διακζτει μεγάλεσ επιφάνειεσ επαφισ ςτα δαχτυλίδια παρζχοντασ άνετο χειριςμό και 

αποφυγι ςθμείων πίεςθσ ςτα δάχτυλα ακόμα και μετά από ϊρεσ χριςθσ. 

 Η χειρολαβι να διακζτει εργονομικό ςχιμα επιτρζποντασ ποικιλία τρόπων κρατιματοσ καλφπτοντασ 

ευρφ φάςμα απαιτιςεων.  

 Να είναι περιςτρεφόμενθ κατά 360°. 

 Να διακζτει κφρα κακαριςμοφ με ςφνδεςθ LUER-Lock ϊςτε να μπορεί να κακαριςτεί και χωρίσ να 
αποςυναρμολογθκεί. 

 Να αποςυναρμολογείται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. 

 Το καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθ διακερμία να προςαρμόηεται υπό γωνία 45° ςτο πάνω μζροσ τθσ λαβισ. 

 Να μθν ζχει κρυμμζνα κενά ςθμεία όπου μποροφν να παγιδευτοφν αίμα ι υπολείμματα ιςτοφ. 

 Να είναι κλιβανιηόμενα όλα τα επιμζρουσ τμιματα τθσ. 
 

1 

12 Λαπαροςκοπικι διπολικι λαβίδα ‘’DISSECTER’’ πολλαπλϊν χριςεων : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Να διακζτει ςιαγόνεσ κυρτζσ  διπλισ ενζργειασ μικουσ 24 mm τφπου CLERMONT – FERRAND. 

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για ςφλλθψθ.  

 Να αποτελείται από τρία μζρθ: εςωτερικό εργαλείου, μονωμζνο μεταλλικό μαφρο ςωλινα και πλαςτικι 

χειρολαβι χωρίσ  κλείδωμα. 

 Η χειρολαβι να διακζτει μεγάλεσ επιφάνειεσ επαφισ ςτα δαχτυλίδια παρζχοντασ άνετο χειριςμό και 

αποφυγι ςθμείων πίεςθσ ςτα δάχτυλα ακόμα και μετά από ϊρεσ χριςθσ. 

 Να είναι περιςτρεφόμενθ κατά 360°. 

 Να διακζτει κφρα κακαριςμοφ με ςφνδεςθ LUER-Lock ϊςτε να μπορεί να κακαριςτεί και χωρίσ να 
αποςυναρμολογθκεί. 

 Να αποςυναρμολογείται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. 

 Το καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθ διακερμία να προςαρμόηεται υπό γωνία 45° ςτο πάνω μζροσ τθσ λαβισ. 

 Να είναι κλιβανιηόμενα όλα τα επιμζρουσ τμιματα τθσ. 
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13 Διπολικό καλϊδιο  πολλαπλϊν χριςεων : 

 Να είναι ςυμβατό με τθν παραπάνω διπολικι λαβίδα και τθν διακερμία του νοςοκομείου.  
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14 Ηλεκτρόδιο  αιμόςταςθσ ςχιματοσ L : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Ο ςωλινασ να είναι μονωμζνοσ με ςυνδετικό για μονοπολικι αιμόςταςθ.  

 Να μπορεί εκτόσ τθσ αιμόςταςθσ να χρθςιμοποιθκεί και για ‘’dissection’’. 

 Να είναι κλιβανιηόμενο. 
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15 Άγκιςτρο τφπου CUSCHIERI : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Να τοποκετείται από τροκάρ 6 χιλ.. 

 Το άκρο του να ενεργοποιείται από τθν χειρολαβι με περιςτροφικι κίνθςθ.  

 Να διακζτει αυτόματθ ανάκλθςθ του ςυκωτιοφ ακόμα και μετά από πολλι ϊρα. 

 Να είναι ατραυματικό ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για διαχείριςθ άλλων ανατομικϊν δομϊν. 

 Να διαςπάται για εφκολο κακαριςμό. 
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16 Βελονοκάτοχο ευκφ : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 33 cm. 

 Να διακζτει ςιαγόνεσ ευκείεσ από βολφράμιο.  

 Να διακζτει εργονομικι ευκεία λαβι για ξεκοφραςτθ χριςθ. 

 Η λαβι να ζχει ρυκμιηόμενο κλείδωμα. 

 Να ζχει δυνατότθτα απεμπλοκισ του κλειδϊματοσ για ελεφκερθ κίνθςθ. 

 Το κουμπί ξεκλειδϊματοσ να είναι τοποκετθμζνο δεξιά. 

 Να είναι κατάλλθλο για βελόνεσ 0/0 ζωσ 7/0. 
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17 Εργαλείο κόμπων : 

 Να είναι διαμζτρου 5 mm και μικουσ 36 cm. 

 Να είναι κατάλλθλοσ  για εξωςωματικι δθμιουργία κόμπων. 

 Να διακζτει 2 άκρα, το ζνα ανοιχτό και το άλλο κλειςτό. 
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