
1 Συςκευζσ παροχζτευςησ και αναρρόφηςησ τραυμάτων με δοχείο προκαθοριςμζνησ 

αρνητικήσ πίεςησ αποςτειρωμζνο δοχείο μίασ χρήςησ χωρητικότητασ ζωσ 600ml πλήρεσ 

με ςυνδετικό και τροκάρ με ςτυλεό 

1.1.1 Από φιάλη τουλάχιςτον 600cc, βελόνη ςυνδεδεμζνη με ςωλήνα διαμζτρου CH12 

1.1.2 Από φιάλη τουλάχιςτον 600cc, βελόνη ςυνδεδεμζνη με ςωλήνα διαμζτρου CH14 

1.1.3 Από φιάλη τουλάχιςτον 600cc, βελόνη ςυνδεδεμζνη με ςωλήνα διαμζτρου CH16 

1.1.4 Από φιάλη τουλάχιςτον 600cc, βελόνη ςυνδεδεμζνη με ςωλήνα διαμζτρου CH18 

 

Θα πρζπει να είναι περιεκτικότθτασ 600 CC και να υπόκειται ςε αρνθτικι πίεςθ 700 ΜΜ με 

τθν μζκοδο MERCURY.Να  είναι καταςκευαςμζνθ από ειδικό μθ τοξικό και μθ πυρετογόνο 

υλικό.Σο ειδικό ςχιμα τθσ μπουκάλασ δεν κα πρζπει να επιτρζπει το COLLAPSUS. τθν 

κορυφι τθσ μπουκάλασ κα πρζπει να υπάρχει ειδικι ζγχρωμθ (πράςινθ) βαλβίδα 

προςδιοριςμοφ του κενοφ του αζροσ. Η βαλβίδα  κα πρζπει να είναι καλυμμζνθ με 

αρικμθμζνο πλαςτικό για αςφάλεια, που κα φζρει τθν ζνδειξθ min-maxϊςτε να υπάρχει θ 

δυνατότθτα προςδιοριςμοφ τθσ αρνθτικισ πίεςθσ που αςκείται ςτον αςκενι από τθν 

παροχζτευςθ. Επίςθσ ο ςυνδετικόσ ςωλινασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ κι αυτόσ 

από ειδικό PVC για να μθν τςακίηει, να ςυνδζεται με τθν μπουκάλα με ειδικό τμιμα LATEX 

και διάταξθ ςφνδεςθσ LUERLOCK. Η ςφνδεςθ LUERLOCKκα πρζπει να επιτυγχάνει τθν 

αςφαλι και εφκολθ αλλαγι τθσ μπουκάλασ και επίςθσ να βοθκά ςτθν αποφυγι  

δθμιουργίασ  κετικισ πίεςθσ κατά τθν αποςφνδεςθ. Επί του LATEX αυτοφ κα πρζπει να είναι 

τοποκετθμζνοσ ο ςφιγκτιρασ (CLUMP) για τθν ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του κενοφ. Σζλοσ επί 

τθσ μπουκάλασ κα πρζπει να υπάρχει ειδικι διάταξθ που βοθκάει ςτο κρζμαςμα τθσ. Ο 

κακετιρασ κα πρζπει να ζχει μικοσ 50 εκατοςτά και ςτα τελευταία 15 εκατοςτά να φζρει 

οπζσ και τζτοια διάταξθ ϊςτε να προλαμβάνεται θ εμπλοκι κατά τθν διάρκεια τθσ 

αναρρόφθςθσ. Η βελόνθ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα με 

θμίκυρτθ αιχμι και να ζχει δυνατότθτα άνω των 20 επαναποςτειρϊςεων. Σο υλικό κα 

πρζπει να προςφζρεται ςε πλιρεσ ςετ (με κακετιρα & βελόνα)ςτα μεγζκθ Νο. 8-10-12-14-

16-18 

 1.2.1 Β) Από δοχείο τφπου ακορντεόν Τουλάχιςτον 600cc , βελόνη ςυνδεδεμζνη με 

ςωλήνα διαμζτρου CH 12 

 1.2.2 Β) Από δοχείο τφπου ακορντεόν Τουλάχιςτον 600cc , βελόνη ςυνδεδεμζνη με 

ςωλήνα διαμζτρου CH 14 

1.2.3 Β) Από δοχείο τφπου ακορντεόν Τουλάχιςτον 600cc , βελόνη ςυνδεδεμζνη με 

ςωλήνα διαμζτρου CH 16 

1.2.4 Β) Από δοχείο τφπου ακορντεόν Τουλάχιςτον 600cc , βελόνη ςυνδεδεμζνη με 

ςωλήνα διαμζτρου CH 18 

Ο κάλαμοσ ςυλλογισ κα πρζπει να είναι περιεκτικότθτασ  500 cc και να διακζτει βαλβίδα 

μθ επιςτροφισ. Θα πρζπει να είναι διάφανοσ, διαβακμιςμζνοσ  με δυνατότθτα δθμιουργίασ 

κενοφ χαμθλισ πίεςθσ που αρχίηει από 130 mbar.Για τθν επίτευξθ τθσ αρνθτικισ πίεςθσ 

κακόλο το διάςτθμα χρθςιμοποίθςισ τθσ είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ειδικοφ ελατθρίου 

ςτο εςωτερικό του καλάμου ςετ κα πρζπει να αποτελείται από κάλαμο  ςυλλογισ  500cc, 

ςυνδετικό ςωλινα μικουσ 125 εκ με ςφνδεςθ αςφαλείασ luerlock,κακετιρα παροχζτευςθσ 

ακτινοςκιερόCH 8,10,12,14,16,18 βελόνα από ανοξείδωτο ατςάλι  με κυρτό άκρο, 



ςφιγκτιρεσ για τoν ζλεγχο  τθσ παροχζτευςθσ κακϊσ και να διακζτει ειδικι χειρολαβι για 

ευκολότερθ τοποκζτθςθ ςτο κρεββάτι και μεταφορά από τουσ αςκενείσ .  

 

7. Παροχετεφςεισ ςιλικόνησ με ςυμπαγή κεντρικό πυρήνα από υλικό χωρίσ ςφνδεςμο. Να 

ζχουν ανεξάρτητα κανάλια ροήσ ςτρογγυλζσ με ή χωρίσ βελόνη (τροκάρ) και να 

ςυνδζονται με δεξαμενζσ μεταβλητήσ πίεςησ κατά βοφληςη και δυνατότητα 

ενεργοποίηςησ απενεργοποίηςησ 

Σο ςετ να αποτελείται από: 

Α)Η παροχζτευςθ κα πρζπει να αποτελείται από 4 κανάλια ςε παράλληλη διάταξη με 

κεντρικό πυρινα, χωρίσ ομφαλό και ακτινοςκιερι γραμμι. Η παροχζτευςθ κα πρζπει να 

είναι καταςκευαςμζνθ από αςθμί ςιλικόνθ που ζχει αποδειχτεί ότι ζχει αντιβακτθριδιακι 

ιδιότθτα απζναντι ςτα κετικά ι αρνθτικά φορτιςμζνα μικρόβια και βακτιρια .Η 

παροχζτευςθ κα πρζπει να μπορεί να ςυνδεκεί με Bullau.είτε αυτό ζχει Τ είτε όχι για 

κωρακοςκοπικζσ(VATS) ι καρδιοχειρουργικζσ επεμβάςεισ. Θα πρζπει να προςφζρεται ςτα 

μεγζκθ CH07και CH24με ι χωρίσ τροκάρ. Tζλοσ οι κακετιρεσ κα πρζπει να ζχουν τθν 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ με όλων των ειδϊν τισ παροχετεφςεισ (μπουκάλα-υψθλοφ κενοφ, 

φυςαρμόνικα ι και reservoirςιλικόνθσ) 

 

Β)Ελαςτομερισ,βιοςυμβατι αντλία από ςιλικόνθ με δυνατότθτα κατακράτθςθσ 

κρόμβων,με εςωτερικι βαλβίδα μθ επιςτροφισ του αζρα για να αποτρζπεται θ επιςτροφι 

του υγροφ ςτον αςκενι.Ηεξωτερικι δίοδοσ πρζπει να εφαρμόηει ςε όλουσ τουσ ςωλινεσ 

παροχζτευςθσ,αποτρζποντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ανάγκθ για χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν 

ςυνδετικϊν 

Σο περίβλθμα τθσ παροχζτευςθσ πρζπει να  είναι διάφανο επιτρζποντασ τθν οπτικι επαφι 

με το εξίδρωμα που βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ παροχζτευςθσ.Παράλλθλα πρζπει να ζχει 

διαβακμίςεισ που να δίνουν τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ ποςότθτασ που ζχει ςυλλεχκεί 

Οι παροχετεφςεισ από ςιλικόνθ (ρεηερβουάρ) πρζπει να προςφζρονται ςтισχωρθτικότθτεσ 

των 100-200-400ml.Σζλοσ κα πρζπει να διακζτουν ειδικό μανταλάκι για ςτακεροποίθςθ 

ςτον αςκενι. 

8 Παροχετεφςεισ θώρακοσ 

1. Σφςτημα παροχζτευςησ θώρακοσ ενόσ θαλάμου με δυνατότητα αρνητικήσ 

προςφρόφηςησ 

Σο ςφςτθμα  κα πρζπει να ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 3000cc και να περιλαμβάνει 

ςωλινα προςαρμοηόμενο. Επιπλζον το ςφςτθμα κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχει τθν 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ με φορθτι μονάδα αναρρόφθςθσ για περιπατθτικοφσ αςκενείσ. 

Σο άκρο του ςωλινα που είναι ςυνδεδεμζνο με το BILLOWκα πρζπει να βρίςκεται ςτο 

μπροςτά μζροσ τθσ ςυςκευισ και όχι ςτο μζςο τθσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ παρατιρθςθ 

τυχόν φυςαλίδων από τον αςκενι. Σο άκρο τθσ ςφνδεςθσ με τον αςκενι κα πρζπει να 

ζχει ειδικι διάταξθ ςφνδεςθσ για όλα τα μεγζκθ κακετιρων. Οι διαβακμίςεισ κα πρζπει 

να είναι χρωματιςμζνεσ και όχι διαφανείσ για να είναι πιο εμφανείσ. Η ςυςκευι κα 

πρζπει να είναι μικροφ όγκου και βάρουσ και ςτακερισ καταςκευισ χωρίσ να χρειάηεται 

ειδικι βάςθ ςτιριξθσ 



 

2. Σφςτημα παροχζτευςησ θώρακοσ δφο θαλάμων με δυνατότητα αρνητικήσ 

προςφρόφηςησ 

κωρακικι παροχζτευςθ δφο (2) καλάμων.  Ο κάλαμοσ ςυλλογισ υγρϊν να είναι 

χωρθτικότθτασ 3.000 ml και είναι χωριςμζνοσ ςε 2 διαβακμιςμζνα τμιματα.  Σο ςφςτθμα 

κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με δικι του αυτόνομθ μονάδα κενοφ για 

μεταφορά, περιπατθτικοφσ αςκενείσ ι περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει δυνατότθτα 

αναρρόφθςθσ ςτον κάλαμο.Επιπλζον κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα λιψθσ αίματοσ για 

διενζργεια εξετάςεων από τον κάλαμο ςυλλογισ και όχι από τον ςωλινα ςφνδεςθσ με τον 

αςκενι. Η ςυςκευι κα πρζπει να ζχει μικρό μζγεκοσ για εφκολθ μεταφορά από τουσ 

αςκενείσ και να ζχει ςχιμα που κα κάνει τθν ςυςκευι ςτακερι χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ 

ειδικισ βάςθσ.Σζλοσ κα πρζπει να διακζτει βαλβίδα αςφαλείασ που να αποτρζπει τθν 

μεταφορά υγρϊν από τθν ςτιλθ των ενδοκωρακικϊν πιζςεων ςτο κάλαμο ςυλλογισ υγρϊν 

διατθρϊντασ ζτςι το ςφςτθμα πάντα κλειςτό και επίςθσ να διακζτει βαλβίδα εκτόνωςθσ τθσ 

αρνθτικισ πίεςθσ 

3. Σφςτημα παροχζτευςησ θώρακοσ φορητό χωρίσ ανάγκη τοποθζτηςησ φδατοσ 

 

ΞΗΡΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΗ ΘΩΡΑΚΑ 

Σο ςφςτθμα ςυνεχοφσ αναρρόφθςθσ κα πρζπει να μπορεί να λειτουργιςει και χωρίσ νερό 

ζχοντασ ωσ βαλβίδα αςφαλείασ μια βαλβίδα μονισ κατεφκυνςθσ ςτον κάλαμο ελζγχου των 

ενκοκωρακικϊνπιζςεων.Επίςθσ κα πρζπει θ αρνθτικι πίεςθ που αςκείται από τθν 

αναρρόφθςθ ςτον αςκενι να ρυκμίηεται με διακόπτθ και όχι από τθ ςτιλθ φδατοσ ζτςι 

ϊςτε να διατθρείται αμετάβλθτθ .Σο ςφςτθμα πρζπει να αποτελείται από: 

-κάλαμο ςυλλογισ υγρϊν χωρθτικότθτασ 2200cc  

-κάλαμο ελζγχοφ τθσ αρνθτικισ πίεςθσ του αςκενοφσ με ενςωματωμζνθ βαλβίδα μονισ 

κατεφκυνςθσ που να λειτουργεί ςαν βαλβίδα αςφαλείασ.Ο κάλαμοσ κα μπορεί προαιρετικά 

να δζχεται νερό για ζλεγχο των διαρροϊν 

-Ξθρόσ κάλαμοσ αναρροφθτικισ ικανότθτασ που να επιτρζπει τθν διαβακμιςμζνθ και 

ανεξάρτθτθ αναρρόφθςθ που κυμαίνεται από 5 ζωσ 40cmH20 

-βαλβίδα εκτόνωςθσ τθσ αρνθτικισ πίεςθσ 

-βαλβίδα αςφαλείασ κετικισ πίεςθσ 

-κάλαμο ςυλλογισ δείγματοσ υγρϊν προσ διενζργεια εξετάςεων 

-θμείο ςφνδεςθσ με τθν αναρρόφθςθ 

-ωλινα ςφνδεςθσ με τον κακετιρα αςκενοφσ ο οποίοσ κα διακζτει  clamp για διακοπι τθσ 

ροισ ι για άρμεγμα.Επίςθσ ο ςωλινασ κα πρζπει προ τθσ ειςόδου ςτο δοχείο να 

περιβάλλεται από μθχανιςμό για να μθν κάμπτεται 

 


