
Α/Α ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1 

Οπτικό τροκάρ διαμζτρου 5-11mm, με ατραυματικό άκρο, 100mm διαφανι ραβδωτι κάνουλα 
ςτακεροποίθςθσ λοξευμζνου άκρου και ατραυματικό κάλυμμα αςφαλείασ τθσ λόγχθσ για 

ελαχιςτοποίθςθ του τραφματοσ και προςταςία των ςπλάχνων. Εχει δυνατότθτα αφαίρεςθσ άνω 
μζρουσ για εξαγωγι παραςκευάςματοσ με κομβίο αςφαλείασ. Διακζτει διπλι βαλβίδα 

αεροςτεγανότθτασ για αποφυγι απϊλειασ πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα CO2 τριϊν δρόμων για 
να μθν εκτοξεφονται τα επικίνδυνςτακεροποίθςθσα χειρουργικά αζρια ςτα πρόςωπα του 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ. 

1.1 5χιλ 

1.2 5-11 χιλ 

1.3 5-12 χιλ 

2 

Σροκαρ τυφλοφ ατραυματικοφ άκρου για ανοικτι λαπαροςκοπικι τεχνικι τφπου Hasson διαμζτρου 
5-12mm με παρουςία ςπόγγου ι  ςπείρωμα ςτακεροποίθςθσ και κζςεισ ςτακεροποίθςθσ διαμζςου 

ράμματοσ και  ενςωματωμζνο μθχανιςμό για αποφυγι χριςθσ μετατροπζων ανεξαρτιτωσ 
διαμζτρου του χρθςιμοποιοφμενου ενδοςκοπικοφ εργαλείου. 

3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

3.1 
Λαπαροςκοπικζσ ενδοςκοπικζσ λαβίδεσ ςφλλθψθσ μιάσ χριςεωσ (Grasper) περιςτρεφόμενεσ κατά 

360 μοίρεσ πλιρωσ μονωμζνεσ κατά μικοσ του ςτυλεοφ με διπλό εργονομικό μθχανιςμό 
κλειδϊματοσ διαμζτρου  5mm 

3.2 
Λαπαροςκοπικζσ ενδοςκοπικζσ λαβίδεσ ςφλλθψθσ μιάσ χριςεωσ ατραυματικζσ οδοντωτζσ με 

ικανότθτα ιςχυρισ ςφλλθψθσ ιςτϊν (Clinching) διαμζτρου 5mm 

3.3 
Λαπαροςκοπικά ψαλίδια διαμζτρου 5mm πλιρωσ περιςτρεφόμενα κατά 360 μοίρεσ με μονωμζνο 
ςτυλεό εφοδιαςμζνα με υποδοχι διακερμίασ με τθν ίδια κοπτικι ικανότθτα ςε όλο το μικοσ των 

ςκελϊν 

3.4 
Λαπαροςκοπικζσ κυρτζσ λαβίδεσ αποκόλλθςθσπαραςκευισ ( Dissecter )  ατραυματικζσ 

περιςτρεφόμενεσ κατά 360 μοίρεσ πλιρωσ μονωμζνεσ κατά μικοσ του ςτυλεοφ με υποδοχι 
διακερμίασ. 

3.5 Βελόνα δθμιουργίασ πνευμοπεριτοναίου τφπου Veress 

4 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΛΕΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ CLIP ΑΠΟΛΙΝΩΗ 

4.1 
Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ ςε λαπαροςκοπικι αποκατάςταςθ κιλθσ διαμζτρου 5 mm 36 cm 

με 30 κλιπ τιτανίου ελικοειδοφσ ςχιματοσ με δυνατότθτα βιδϊματοσ και αφαίρεςθσ με το ίδιο 
εργαλείο 

4.2 
Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ ςε λαπαροςκοπικι αποκατάςταςθ κιλθσ με 30 απορροφιςιμα 

κλιπ ςχιματοσ βίδασ με δυνατότθτα αφαίρεςθσ του κλιπ, ςτυλεό με κάμψθ κατά 3εκ. και με 
προεξοχζσ για τθν ςυγκράτθςθ του πλζγματοσ και με επιβεβαίωςθ ςωςτισ τοποκζτθςθσ 

4.3 
Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ με ςτυλεό διαμζτρου 5 χιλιοςτά και μικοσ 36 εκατοςτά. Να 

περιλαμβάνει 25 απορροφιςιμα κλιπ (πολυδιοξανόνθ/πολυγλακτίνθ) ςχιματοσ διπλισ άγκυρασ με 
δφο ςθμεία κακιλωςθσ για αςφαλζςτερθ ςυγκράτθςθ πλζγματοσ. 

4.4 
Αυτόματο ενδοςκοπικό εργαλείο για τθν τοποκζτθςθ clip τιτανίου απολινϊςεωσ διαμζτρου 5mm 

και 10mm με αυτόματο μθχανιςμό φόρτωςθσ, με πλιρωσ περιςτρεφόμενο ςτυλεό και ςε δφο 
διαφορετικά μεγζκθ clip μεςαίο, μεςαίο – μεγάλο και μεγάλο. Καλφτερθ 



4.4.1 5 χιλ 

4.4.1.a Μεςαίο 

4.4.1.b Μεςαίο/Μεγάλο 

4.4.2 10 χιλ 

4.4.2.a Μεςαίο 

4.4.2.b Μεςαίο/Μεγάλο 

4.4.2.γ Μεγάλο 

5 ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟΙ ΚΟΠΣΟΡΑΠΣΕ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ-ΤΡΡΑΦΗ 

5.1 

Ενδοςκοπικό εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ και αναςτόμωςθσ, με 10 κζςεισ άρκρωςθσ, 
δυνατότθτα ανοίγματοσ-κλειςίματοσ με το ζνα χζρι, το οποίο μπορεί να δεχκεί ευκείεσ, 

αρκροφμενεσ και κυρτζσ κεφαλζσ, με διαφορετικό φψοσ κλιπ ςε κάκε νζα κεφαλι (για διαφορετικό 
πάχοσ ιςτϊν),  ςε μικοσ ςυρραφισ 30mm, 45mm και 60mm, με νζα κοπτικι λάμα ςε κάκε 

επαναφόρτιςθ, με ςτυλεό μικουσ 16cm 

5.2 

Κεφάλεσ ανταλλακτικζσ αρκροφμενεσ και κυρτζσ κεφαλζσ, διαφορετικά μεγζκθ κλιπ ςε κάκε τριπλι 
γραμμι ςυρραφισ και διάφορα μεγζκθ κλιπσ για όλουσ τουσ τφπουσ ιςτϊν, και με νζα κοπτικι 

λάμα ςε κάκε επαναφόρτιςθ για τα εργαλεία ευκείασ ςυρραφισδιατομισ και αναςτόμωςθσ για 
χριςθ με το εργαλείο τθσ παραγράφου 5.1 

5.2.1 
Κεφαλι αρκροφμενθ και κυρτι με τριπλι γραμμι ςυρραφισ για χριςθ με το εργαλείο τθσ 

παραγράφου 5.1 μεγζκουσ 45 (για πολφ αγγειακοφσ- αγγειακοφσ  ιςτοφσ) 

5.2.2. 
Κεφαλι αρκροφμενθ και κυρτι με τριπλι γραμμι ςυρραφισ για χριςθ με το εργαλείο τθσ 

παραγράφου 5.1 μεγζκουσ 45 χιλ (για λεπτοφσ-παχείσ ιςτοφσ ) 

5.2.3 
Κεφαλι αρκροφμενθ και κυρτι με τριπλι γραμμι ςυρραφισ για χριςθ με το εργαλείο τθσ 

παραγράφου 5.1μεγζκουσ 45 χιλ (για πολφ παχείσ ιςτοφσ) 

5.2.4 
Κεφαλι αρκροφμενθ και κυρτι με τριπλι γραμμι ςυρραφισ για χριςθ με το εργαλείο τθσ 

παραγράφου 5.1 μεγζκουσ 60 χιλ για πολφ αγγειακοφσ- αγγειακοφσ  ιςτοφσ 

5.2.5 
Κεφαλι αρκροφμενθ και κυρτι  με τριπλι γραμμι ςυρραφισ για χριςθ με το εργαλείο τθσ 

παραγράφου 5.1μεγζκουσ 60 χιλ (για λεπτοφσ-παχείσ ιςτοφσ ) 

5.2.6. 
Κεφαλι αρκροφμενθ και κυρτι με τριπλι γραμμι ςυρραφισ για χριςθ με το εργαλείο τθσ 

παραγράφου 5.1 μεγζκουσ 60 χιλ (για πολφ παχείσ ιςτοφσ) 

5.3 

Εφκαμπτοσ επαναφορτιηόμενοσ αναςτομωτιρασ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ, μεγζκουσ 
45&60mm, με ενςωματωμζνθ λάμα ςτο ςτζλεχοσ τουσ εργαλείου. Να δζχεται καςζτεσ με κλιπσ από 
τιτάνιο, λευκι για αγγειακοφσ με κλείςιμο του κλιπ ςτο 1mm, μπλε για λεπτοφσ ιςτοφσ με κλείςιμο 

του κλιπ ςτα 1,5mm, χρυςι για παχείσ ιςτοφσ με κλείςιμο του κλιπ ςτα 1,8mm για καλφτερθ 
αιμόςταςθ καπράςινθ για παχείσ ιςτοφσ με κλείςιμο του κλιπ ςτα 2mm. Εργονομικό ςχεδιαςμό τθσ 

λαβισ για χριςθ με το ζνα χζρι και μθχανιςμό αυτόματθσ επαναφοράσ τθσ κοπτικισ λάμασ. Ο 
μθχανιςμόσ πυροδότθςθσ να διαιρείται ςε 3 ςτάδια κοπισ 11mm, 37mm και 60mm 

5.3.1 Εργαλείο με τισ προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 5.3 μικουσ διατομι/ςυρραφισ 45mm 

5.3.1.α 
Ανταλλακτικι καςζτα για χριςθ με το εργαλείο τθσ παραγράφου 5.3.1 χρϊματοσ λευκοφ για 

αγγειακοφσ ιςτοφσ (45mm) 

5.3.1.β 
Ανταλλακτικι καςζτα για χριςθ με το εργαλείο τθσ παραγράφου 5.3.1 χρϊματοσ μπλζ για λεπτοφσ 

ιςτοφσ (45mm) 

5.3.1.γ 
Ανταλλακτικι καςζτα για χριςθ με το εργαλείο τθσ παραγράφου 5.3.1 χρϊματοσ πράςινου για 

αγγειακοφσ ιςτοφσ (45mm) 



5.3.2 Εργαλείο με τισ προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 5.3 μικουσ διατομι/ςυρραφισ 60m 

5.3.2.α 
Ανταλλακτικι καςζτα για χριςθ με το εργαλείο τθσ παραγράφου 5.3.2 χρϊματοσ λευκοφ για 

αγγειακοφσ ιςτοφσ (60mm 

5.3.2.β 
Ανταλλακτικι καςζτα για χριςθ με το εργαλείο τθσ παραγράφου 5.3.2 χρϊματοσ μπλζ για λεπτοφσ 

ιςτοφσ (60mm 

5.3.2.γ 
Ανταλλακτικι καςζτα για χριςθ με το εργαλείο τθσ παραγράφου 5.3.2 χρϊματοσ πράςινου για 

παχείσ ιςτοφσ (60mm 

6 
Βελόνα οδθγόσ για τθν είςοδο ελεφκερου ράμματοσ ςτθν περιτοναϊκι κοιλότθτα με μθχανιςμό 

αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ και απελευκζρωςθσ του ράμματοσ. 

7 ΡΑΜΜΑΣΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

7.α 
Λαπαροςκοπικόσ βρόχοσ απολίνωςθσ με ενςωματωμζνο μειωτι οδθγό και απορροφιςιμο 

πολφκλωνο ράμμα 0 μικουσ 52 εκ. 

8 

Ενδοςκοπικόσ – Λαπαροςκοπικόσ ςάκοσ περιςυλλογισ και αφαίρεςθσ παραςκευάςματοσ, Ο ςάκοσ 
κα πρζπει να ειςάγεται ςτθν περιτοναικι κοιλότθτα με ατραυματικό μθχανιςμό και να παραμζνει 
ανοικτόσ και ακζραιοσ εντόσ τθσ περιτοναϊκισ κοιλότθτασ αφοφ αφαιρεκεί ο ςτειλεόσ ειςαγωγισ  . 

Σο ςφςτθμα ςφγκλειςθσ του ςάκου κα πρζπει να είναι ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ από τον ςτειλεό ειςαγωγισ και 
να αφορά μόνο ςτον ςάκο. 

8.1 Μικρισ χωρθτικότθτασ ζωσ 300cc 

8.2 Μεγάλθσ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 800c 

9 ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

9.1 

ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ                                                   1 Σροκάρ 10mm 
(προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Σροκάρ 5mm (προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Grapser 
(προδιαγραφζσ παραγράφου 3.1) 1 Dissecter (προδιαγραφι παραγράφου 3.5) 1 Ψαλίδι 

(προδιαγραφι 3.4) 2 Ράμματα ενδοςκοπικοί Βρόχοι Νο 0 (προδιαγραφι παραγράφου 7.α) 

9.2 

ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΙΓΜΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ                                                          1 Σροκάρ 12mm 
(προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Σροκαρ 10mm (προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 3 Σροκαρ 5mm 

(προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Grasper (προδιαγραφι παραγράφου 3.1) 1 Ψαλίδι (προδιαγραφι 
3.4) 1 Ενδοςκοπικό εργαλείο ευκείασ ςυρραφισ, διατομισ και αναςτόμωςθσ (προδιαγραφι 

παραγράφου 5.1) Ανταλλακτικζσ κεφαλζσ   · 2 κεφαλζσ 60mm (προδιαγραφι 5.2.5) · 2 κεφαλζσ 
45mm (προδιαγραφι  5.2.2 

9.3 

ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΛΕΚΣΟΜΗ                                                    1 Σροκάρ 12mm 
(προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Σροκαρ 10mm (προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 3 Σροκαρ 5mm 

(προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Grasper (προδιαγραφι παραγράφου 3.1) 1 Ψαλίδι (προδιαγραφι 
3.4) 1 Εφκαμπτοσ επαναφορτιηόμενοσ αναςτομωτιρασ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ, μεγζκουσ 

60mm (προδιαγραφι παραγράφου 5.3) Ανταλλακτικζσ καςζτεσ   • 2 κεφαλζσ 60mm μπλζ 
(προδιαγραφι 5.3.2.β) •     2 κεφαλζσ 60mm λευκζσ (προδιαγραφι  5.3.2.α 

9.4 

ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΤΣΕΚΣΟΜΗ                                                       1 Σροκάρ 10mm 
(προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 1Σροκάρ Hasson 12mm (Προδιαγραφι παραγράφου 2) 2 Σροκάρ 

5mm (προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Grapser (προδιαγραφζσ παραγράφου 3.1) 1 Dissecter 
(προδιαγραφι παραγράφου 3.5) 1 Ψαλίδι (προδιαγραφι 3.4) 1 Αυτόματο ενδοςκοπικό εργαλείο 
για τθν τοποκζτθςθ clip τιτανίου απολινϊςεωσ διαμζτρου 5 mm και μεγζκουσ clip medium-large 

(προδιαγραφι παραγράφου 4.4.1 και 4.4.1.β) 



9.5 

ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΟΤΒΩΝΟΚΗΛΗ                                1 Σροκάρ 10mm 
(προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Σροκάρ 5mm (προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 1 Grasper 

(προδιαγραφι παραγράφου 3.1) 1 Εργαλείο κακιλωςθσ πλζγματοσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ 
(προδιαγραφι παραγράφου 4.3) 

 

ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ                                                                                                        
1 Σροκάρ 10mm (προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 2 Σροκάρ 5mm (προδιαγραφζσ παραγράφου 1) 1 

Grasper (προδιαγραφι παραγράφου 3.1) 1 Ψαλίδι (προδιαγραφι 3.4) 1 Εργαλείο κακιλωςθσ 
πλζγματοσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ (προδιαγραφι παραγράφου 4.2) 

 

 

1. ΠΙΕΡΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

2. ΣΑΝΣΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

3. ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 


