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 ΚΩΓ ΠΣ 

1 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ DUFUR 

 
 

Να πξνζθέξνληαη όια ηα κεγέζε , όισλ ησλ δηακεηξεκάησλ θαη κεθώλ.Να είλαη 
3 way θαη λα απνηεινύληαη από εκίζθιεξν αιιά εύθακπην ειαζηηθό πιηθό ή άιιν 
αθηηλνζθηεξό πιηθό ή λα δηαζέηνπλ κεηαιιηθό ή πιαζηηθό ζπείξακα εληόο ηνπ 
ηνηρώκαηνο ηνπ θαζεηήξα.Να έρνπλ επξύ απιό , ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύληαη 
αλεκπόδηζηα εγρύζεηο , αλαξξνθήζεηο θαη παξνρεηεύζεηο πγξώλ ηεο νπξνδόρνπ 
θύζηεσο . Ο απιόο ηνπο λα κε ζπκπίπηεη απνιύησο , ώζηε λα δηαηεξείηαη ν ίδηνο 
θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο πηέζεσο . Σν άθξν ηνπο λα είλαη θεθακκέλν 
θαη ακβιύ , ώζηε λα κε ηξαπκαηίδεηαη ε νπξήζξα ή ην ηνίρσκα ηεο νπξνδόρνπ 
θύζηεσο. Οη νπέο παξνρεηεύζεηο λα είλαη κεγάιεο.Να πξνζθέξνληαη κε 
θαηαιιήισο αλζεθηηθό πδξνζάιακν , ρσξεηηθόηεηαο από 50 έσο 80 cc. Η 
βαιβίδα ηνπο λα είλαη ειαζηηθή θαη αζθαιήο , ώζηε λα δηαηεξείηαη απνιύησο ην 
πεξηερόκελν ηνπ θαη λα αθαηξείηαη ηνύην επρεξώο, όηαλ απαηηείηαη. 

  

2 
ΑΤΣΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΟ

Η ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΗ 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ 

  

  

2.1  

Σύπνπ Pigtail αθηηλνζθηεξνί,βξαρείαο παξακνλήο, από καιαθό θαη εύθακπην 
πιηθό κε πδξόθηιε επέλδπζε,κε δηαβαζκίζεηο θαη επξύ απιό, κε αλνηθηό ή 
θιεηζηό εθιεπηπζκέλν  λεθξηθό άθξν πνπ λα ζπλνδεύεηαη από ζύξκα θαη 
πξνσζεηήξα απιό ή ζπλδεόκελν ζε κήθε από 20 έσο 30 εθαηνζηά θαη 
δηακέηξνπο  από 4 έσο 8 Fr, πςειά αθηηλνδηαπεξαηά, κε ιεία εζσηεξηθή 
επηθάλεηα. 

  

2.2  

Σύπνπ PIG-TAIL, καθξάο παξακνλήο,αθηηλνζθηεξνί, κε δηαβαζκίζεηο πνπ λα 
έρνπλ δπλαηόηεηα θαηεύζπλζεο κε ζύδεπμε ζηελ πεξηνρή κεηαμύ ζηελη θαη 
πξνσζεηήξα, κέζσ ηεο ζύδεπμεο λα δηέξρεηαη ζπξκάηηλνο νδεγόο θαη κόλν 
θαηόπηλ αθαίξεζήο ηνπ λα απνζπλδέεηαη ην ζηελη, κεγέζε από 6-8 Fr θαη κήθνο 
από 20-30 cm. 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ 
ΔΚΣΡΟΠΖ ΟΤΡΩΝ-
ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΑ ΣΔΝΣ 

 
 

Μνλήο ζειεηάο αθηηλνζθηεξά, λα ππάξρνπλ νπέο ζηε ζειεηά ή ζην ζώκα ηνπ 
θαζεηήξα , λα είλαη δηαβαζκηζκέλα αλά εθαηνζηό, κεγέζε 6-8 Fr θαη κήθνο 
ηνπιάρηζηνλ 70 cm,λα ζπλνδεύνληαη από ζπξκάηηλν νδεγό. 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ 
COUVELAIR 3 WAY 

 
 

Να πξνζθέξνληαη όια ηα κεγέζε,όισλ ησλ δηακεηξεκάησλ θαη κεθώλ.Να είλαη 
3way θαη λα απνηεινύληαη από εκίζθιεξν αιιά εύθακπην ειαζηηθό πιηθό ή άιιν 
αθηηλνζθηεξό πιηθό ή λα δηαζέηεη κεηαιιηθό ή πιαζηηθό ζπείξακα εληόο ηνπ 
ηνηρώκαηνο ηνπ θαζεηήξα.Να έρνπλ επξύ απιό , ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύληαη 
αλεκπόδηζηα εγρύζεηο, αλαξξνθήζεηο θαη παξνρεηεύζεηο πγξώλ ηεο νπξνδόρνπ 
θύζηεσο. Ο απιόο ηνπο λα κε ζπκπίπηεη απνιύησο, ώζηε λα δηαηεξείηαη ν ίδηνο 
θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο πηέζεσο .Σν άθξν ηνπο λα είλαη επζύ θαη 
ακβιύ , ώζηε λα κε ηξαπκαηίδεηαη ε νπξήζξα ή ην ηνίρσκα ηεο νπξνδόρνπ 
θύζηεσο.Οη νπέο παξνρεηεύζεσο λα είλαη κεγάιεο. 
Να πξνζθέξνληαη κε θαηαιιήισο αλζεθηηθό πδξνζάιακν, ρσξεηηθόηεηαο από 
50 έσο 80 cc. 
Η βαιβίδα ηνπο λα είλαη ειαζηηθή θαη αζθαιήο, ώζηε λα δηαηεξείηαη απνιύησο ην 
πεξηερόκελν ηνπ θαη λα αθαηξείηαη ηνύην επρεξώο, όηαλ απαηηείηαη.  
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ FOLEY 
3WAY   

 
 

Να πξνζθέξνληαη όισλ ησλ δηακεηξεκάησλ θαη κεθώλ.Να θέξνπλ επξύ απιό. 
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από θαηάιιειν ειαζηηθό πιηθό , ώζηε λα κελ 
ζπκπίπηεη ν απιόο ηνπ θαηά ηελ αλαξξόθεζε ή θαηά ηελ έγρπζε πγξώλ ή όηαλ 
δέρνληαη εμσηεξηθή πίεζε.Να θέξνπλ πδξνζάιακν ρσξεηηθόηεηαο από 10-50 cc, 
αλζεθηηθό ζηηο πηέζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο, 
ώζηε λα κελ ξήγσληαη.Να θέξνπλ αζθαιή θαη ειαζηηθή βαιβίδα πδξνζαιάκνπ , 
ώζηε λα δηαηεξείηαη απνιύησο ην πεξηερόκελν ηνπο θαη λα αθαηξείηαη ηνύην 
επρεξώο.Απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεσο. 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ FOLEY 
2WAY  

 
  

  Να πξνζθέξνληαη όισλ ησλ δηακεηξεκάησλ θαη όισλ ησλ κεθώλ.Να θέξνπλ 
επξύ απιό θαη ην ηνίρσκα ηνπο λα κελ είλαη καιζαθό , ώζηε λα κε ζπκπίπηεη 
θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. Να θέξνπλ δύν ηνπιάρηζηνλ επξείεο νπέο ζην άθξν ηνπο.  
Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο από 5- 30 cc θαη λα είλαη αλζεθηηθόο ζηηο 
πηέζεηο.Να θέξνπλ βαιβίδα πδξνζαιάκνπ αζθαιή θαη ειαζηηθή , ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πδξνζαιάκνπ αιιά θαη λα 
δύλαηαη λα αθαηξείηαη ην πεξηερόκελν ηνπ πδξνζαιάκνπ επρεξώο.Να 
πξνζθέξνληαη από 100% Latex θαη βαιβίδα από ΡVC ή Latex No12-14-16-18, 
20. Απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεσο. 

 
 
 
 
 

 



6.1  
 επηπιένλ κε νδεγό ζύξκα (6,8,10) 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ 
ΔΦΑΠΑΞ 

ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΤ 
ΣΖ ΚΤΣΔΩ  

 
 

Να πξνζθέξνληαη όισλ ησλ δηακεηξεκάησλ από 8-22 Fr.Σν πιηθό ηνπο λα είλαη 
αξθεηά ζθιεξό, ώζηε λα κε ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρώκαηα ηνπο.Σν 
πξόζζην άθξν ηνπο λα είλαη απνζηξνγγπινκέλν , ώζηε λα ηνπνζεηνύληαη εύθνια 
θαη λα κε ηξαπκαηίδνπλ.Να έρνπλ πιεπξηθέο νπέο κπξνζηά, επξείεο γηα θαιή 
παξνρέηεπζε.   Να πξνζθέξνληαη επζείο (nelaton) θαη κε θεθακκέλν ην πξόζζην 
άθξν πξνο ηα άλσ.( tiemman). 

  

7.1 ΣΤΠΟΤ NELATON 
 
 

Όπσο αλσηέξσ (6).   

7.2 ΣΤΠΟΤ TIEMΜAN 
             

Όπσο αλσηέξσ (6).   

7.3 ΣΤΠΟΤ NELATON 
 
 

Καζεηήξεο έηνηκνη ιηπαζκέλνη από PVP ή ζηιηθόλε, ζπζθεπαζκέλνη ζε ηζόηνλν 
δηάιπκα ή κε ζπζθεπαζία πνπ πεξηέρεη λεξό ζε κεγέζε 10-18ch. 
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ΤΚΔΤΔ 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΩ 

ΤΠΔΡΖΒΗΚΩΝ 
ΚΑΘΔΣΖΡΩΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ 
ΣΩΝ ΟΤΡΩΝ 

 
 

 Να έρνπλ ηθαλό κήθνο θαζεηήξoο 70 - 80 cm.Οη θαζεηήξεο λα είλαη από πιηθό 
πνπ δελ επλνεί ηελ ζπγθέληξσζε αιάησλ.Οη θαζεηήξεο λα δηαηίζεηαη ζε 
δηάθνξα κεγέζε.Οη θαζεηήξεο λα έρνπλ πνιιαπιέο νπέο γηα ηελ θαιή 
παξνρέηεπζε ησλ νύξσλ.Οη βειόλεο παξαθεληήζεσο λα είλαη δηαηξνύκελεο γηα 
ηελ εύθνιε ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξνο.Οη βειόλεο λα είλαη αξθεηά θνθηεξέο 
γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ αλώδπλε παξαθέληεζε ηεο θύζηεσο. 

  

KAΘΔΣΖΡΔ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ 
  

9 
ΔΣ 

ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΩΝ   
 

 
  

9.1  

εη ελδνπξνζζέζεσλ pigtail γηα ηελ παξνρέηεπζε ησλ νύξσλ ζε εληεξηθέο 
εθηξνπέο ησλ νύξσλ - αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ άθξνπ - θαηαζθεπαζκέλεο από 
εηδηθό πνιπκεξέο πιηθό, κε πδξόθηιε επηθάιπςε, βηνζπκβαηό, αθηηλνζθηεξό 
καθξάο δηάξθεηαο παξακνλήο έσο θαη 12 κήλεο, ζπλδπάδνληαο ηελ άλεζε γηα ηνλ 
αζζελή ελώ ηαπηόρξνλα λα παξέρεη ηελ κέγηζηε παξνρέηεπζε από πιαηλέο νπέο 
ζην άλσ κέξνο ηνπ θαζεηήξα. Σν ζεη λα δηαζέηεη έλα stent, θαη 0,38 PTFE νδεγό 
ζύξκα. Δηάκεηξνη stent:6-7-8 Fr, κήθνο 70cm 

 

  

9.2  

Set ελδνπξνζζέζεσλ pigtail -αλνηρηνύ άθξνπ- θαηαζθεπαζκέλεο από εηδηθό 
πνιπκεξέο πιηθό,κε πδξόθηιε επηθάιπςε,βηνζπκβαηό, αθηηλνζθηεξό, καθξάο 
δηάξθεηαο παξακνλήο έσο θαη 12 κήλεο , ζπλδπάδνληαο ηελ άλεζε  γηα ηνλ 
αζζελή ελώ ηαπηόρξνλα λα παξέρεη ηελ κέγηζηε παξνρέηεπζε από πιατλέο νπέο 
θαζόιν ην κήθνοηνπ θαζεηήξα.Σν ζεη λα δηαζέηεη ην stent, ηνλ πξνσζεηή ηνλ 
νπξεηεξηθό θαζεηήξα θαη  0.38 ή 0.35 PTFE        νδεγό ζύξκα. Δηάκεηξνη 
stents:4.8-6-7-8 Fr,κήθε: 10-30cm. 

  

10 
ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΑ 

ΘΖΚΑΡΗΑ    

10.1 
 

 

Οπξεηεξηθό ζεθάξη εηζαγσγήο δηακέηξνπ 9,5 12,0 ή 140,Fr, κήθνπο 20,28,35 ή 
55cm, γηα δηαζηνιή ηνπ νπξεηήξα θαη δηαζθάιηζε αηηξαπκαηηθήο νπξεηεξηθήο 
πξνζπέιαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα επεκβαηηθώλ δηαδηθαζηώλ (αληαιιαγέο 
εμαξηεκάησλ - νξγάλσλ) Πξνζθέξεηαη ζε ζεη πνπ επηπιένλ πεξηιακβάλεη 
νκναμνληθό δηαζηνιέα κε θσληθό αηξαπκαηηθό άθξν 6Fr πνπ αζθαιίδεη ζην 
ζεθάξη γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαηά ηελ εηζαγσγή. 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ 

ΑΦΑΗΡΔΖ ΛΗΘΩΝ 
 

 
  



11.1  

Καζεηήξεο αθαίξεζεο ιίζσλ, ηύπνπ basket ,κε 4 ζύξκαηα θαη εξγνλνκηθή 
απνζπώκελε ιαβή.Να δηαηίζεηαη ζε πνηθηιία δηακέηξσλ θαη κεθώλ κε tip θαη 
ρσξίο. 

 

  

11.2  

Καζεηήξεο αθαίξεζεο ιίζσλ, ηύπνπ basket ,κε δηπιά ζύξκαηα γηα helical  
ηερληθή. Να δηαηίζεηαη κε 3-4-5 δηπιά ζύξκαηα ζε πνηθηιία δηακέηξσλ θαη κεθώλ 
(90cm θαη 120cm)κε tip θαη ρσξίο. 

 

  

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΦΛΔΒΗΚΟΗ 

 
 

12 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 

Καζεηήξεο αλαξξόθεζεο από PVC αθηηλνζθηεξνί,αηξαπκαηηθνί,ιείνη 
αλνηθηνύ άθξνπ κε βαιβίδα ξπζκηδόκελεο αλαξξόθεζεο ζε όια ηα 
κεγέζε, κηαο ρξήζεσο απνζηεξσκέλνη. 
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 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΩ ΚΑΗ ΔΞΩ 
ΦΑΓΗΣΗΓΑ, ΤΠΟΚΛΔΗΓΗΑ 

ΚΑΗ ΜΖΡΗΑΗΑ ΦΛΔΒΑ 20 cm 
καηάλληλοι για ηετνική 

Seldinger 

Σν ζεη λα πεξηέρεη: Καζεηήξα, ζπξκάηηλν νδεγό, δηαζηνιέα, βειόλα 
παξαθέληεζεο 18GA,θαζεηήξα, ζθηγθηήξεο ξνήο αίκαηνο θαη δύν 
πώκαηα έλα  γηα θάζε απιό. Ο θαζεηήξαο λα είλαη από εύθακπηε 
πνιπνπξεζάλε, αθηηλνζθηεξόο θαη λα θέξεη ειαζηηθό-εύθακπην άθξν 
απόιπηα αηξαπκαηηθό, ην νπνίν παξεθιίλεη όηαλ ζπλαληά ην αγγεηαθό 
ηνίρσκα. To ζώκα ηνπ θαζεηήξα λα είλαη πξννδεπηηθά καιαθό ώζηε λα 
γίλεηαη νκαιά ε εηζαγσγή θαη ηνπνζέηεζε. Ο ζπξκάηηλνο νδεγόο λα 
θέξεη αηξαπκαηηθά άθξα, ην έλα επζύ, ην άιιν J θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ 
ηεο πξνώζεζεο ηνπ ζπξκάηηλνπ νδεγνύ. Να αλαγξάθνληαη ζην hub ην 
κήθνο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ θαζεηήξα, γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηνπ. 
Να αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία νη ξνέο γηα θάζε απιό νη νπνίεο λα 
είλαη κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 3000ml/hr γηα θάζε απιό. Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη θαη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ 
πξνδηαγξαθώλ CE-MARK. Να πξνζθεξζεί δείγκα γηα αμηνιόγεζε. Η 
αμηνιόγεζε ηνπ δείγκαηνο ζα έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα γηα ηελ επηινγή 
ηνπ είδνπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.1 
ΓΤΟ (2) ΑΤΛΩΝ 20 cm 

 
 

Γεληθά όπσο αλσηέξσ (9). Επηπξόζζεηα, πξέπεη ην ζεη θεληξηθώλ 
θιεβηθώλ θαζεηήξσλ (ππνθιείδησλ -κεξηαίσλ ζθαγηηηδηθώλ) λα 
πεξηιακβάλεη θαζεηήξεο δηπινύ απινύ κήθνπο 20 cm. Επίζεο, λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη δύν πώκαηα, έλα γηα θάζε απιό. 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ SWAN-GAΝZ, ΜΔ 
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΔΛΟΓΗΑΣΟΛΗΚΟΤ ΟΓΚΟΤ 
ΓΔΞΗΑ ΚΟΗΛΗΑ ΚΑΗ ΤΝΔΥΖ 

ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΔΣΡΖΖ 
ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 

 
 

Να είλαη επαξηληζκέλνο. Οη εζσηεξηθνί απινί ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 
ζηξνγγπινί ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε αλαδίπισζε ηνπ θαζεηήξα θαη λα 
εμαζθαιίδεηαη αθξηβήο θαξδηαθή παξνρή.Η άθξε ηνπ θαζεηήξα λα είλαη 
ζθαηξηθή ώζηε λα είλαη αηξαπκαηηθόο θαη λα είλαη εύθνιε ε είζνδνο 
ηνπ.Σν κπαιόλη λα θαιύπηεη ηελ άθξε ηνλ θαζεηήξα.  Γηα ζπλερή 
κέηξεζε ηεο πίεζεο ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία. Καηάιιεινο γηα ηε 
ζπλερή απηόκαηε κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο . Να δηαζέηεη 
δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηνπ ηεινδηαζηνιηθνύ όγθνπ. Να είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη βάζε ησλ ISO - Standards θαη λα θέξνπλ ηελ 
πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ ( CE Mark ). 7 απιώλ, 110 
cm , 8 Fr 
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ΔΣ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΘΔΣΖΡΩΝ 
ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ 

Swan Ganz ή ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖ 
(INTRODUCER)  

Σν ζεθάξη (introducer) λα είλαη από πνιπνπξεζάλε.To ζεη λα πεξηέρεη 
ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή Seldinger ηα εμήο: 
έλαλ δηαζηνιέα, κία αηκνζηαηηθή βαιβίδα κε πιάγηα πξνέθηαζε πνπ 
θαηαιήγεη ζε 3-way stop cock, έλα πιαζηηθό ζηπιεό απόθξαμεο, έλα 
πξνζηαηεπηηθό θάιπκα γηα ηνλ θαζεηήξα (ηνπιάρηζηνλ 80 cm) πνπ λα 
εθαξκόδεη ζηεγαλά ζην ζεθάξη, ην νδεγό ζύξκα λα είλαη καιαθό θαη ζηα 
δύν άθξα, ην έλα ζε ζρήκα άθξνπ J κε ζύζηεκα πξνώζεζεο κε ην έλα 
ρέξη, κία βειόλα 22G, θιεβνθαζεηήξα, βειόλα 18G, ζύξηγγα 5 - 6 ml, 
λπζηέξη. Επηζπκεηό, αιιά όρη απαξαίηεην, είλαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζεη θαη ιίγα ηνιύπηα ή γάδεο.  

  

15.1 
Γιαμέηροσ 9 Fr 

 
 

Όπσο αλσηέξσ (13). Να έρεη δηάκεηξν 9 Fr 
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ύζηημα αρηηριακού καθεηήρα 
για ζσνετή μέηρηζη και 

καηαγραθή ηης καρδιακής 
παροτής παλμό προς παλμό 
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ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ 
(ΤΠΟΚΛΔΗΓΗΟ-ΦΑΓΗΓΗΣΗΚΟ) 

 
 

Γηα κέηξεζε θνξεζκνύ Hb ζην δεμηό θόιπν ή άλσ θνίιε 
 

  

18 
ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΟΗ 

ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΔ 
 

 
  

18.1 

ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΟΗ 
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΔ ΜΔ 
ΠΣΔΡΤΓΗΑ & ΒΑΛΒΗΓΑ 

ΔΓΥΤΖ 
 
 

Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ θιεβνθαζεηήξα λα είλαη από πιηθό 
πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξόζζεηα π.ρ θεξί,πιαζηηθά,ζηαζεξνπνηεηέο,σο 
ην πιενλ βηνζπκβαηηθό πιηθό κε ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαη λα 
επηηξέπεη ηελ παξαακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ώξεο. 
Να δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό κεραληζκό αζθάιηζεο πνπ λα θαιύπηεη ην 
άθξν ηεο βειόλαο θαη λα θαζηζηά αδύλαην ην ελδερόκελν λύμεο από ηελ 
βεινλε. 
Να έρεη ιεπηά ηνηρώκαηα γηα λα δηαηεξεί ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 
εζσηεξηθή δηάκεηξν,ώζηε λα επηηπγράλνληαη κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο 
ξνήο. 
Ο θαζεηήξαο λα ερεη ηέηνην ζρεδηαζκό πνπ λα εθαξκόδεη ηέιεηα κε ηνλ 
νδεό ζηπιεό (βειόλα)ώζηε λα απνθεύγεηαη ην θαηλόκελν ζπξξίθλσζεο 
ηνπ θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. 
Η βειόλα λα ερεη ινμνηόκεζε ηύπνπ back-cut  γηα εύθνιε πξόζβαζε 
ζηε θιέβα  θαη ειάρηζηνπ ηξαπκαηηζκνύ απηήο. 
Να δηαζέηεη βαιβίδα εγρπζεο κε εγθνπή (luer-lok)πξνο απνθπγή 
παιηλδξόκεζεο ησλ πγξώλλ θαη δπαληόηεηα παξνρήο ζθεπαζκάησλ θαη 
νξώλ ρσξίο ηελ ρξήζε βειόλαο.Η βαιβίδα λα δέρεηαη ζύξηγγεο κε 
ξύγρε (luer-lok) & (luer slip). 
Να εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα άκεζνπ νπηηθνύ ειέγρνπ ηεο 
παιηλδξόκεζεο ηνπ αίκαηνο επηβεβαηώλνληαο ηελ επηηπρή 
θιεβνθέληεζε. 
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηπιεώλ-obturator 
γηα απνθπγή ζπλερνύο επαξηληζκνύ ηνπ θιεβνθαζεηήξα. 
Να δηαζέηεη πηεξύγηα ζηήξημεο 
Να είλαη αθηηλνζθηεξό 
Να είλαη απνζηεηξσκέλνο κε ΕΣΟ (νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ)κε 5εηή 
δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο. 
Να δηαζέηεη όια ηα λνύκεξα 14,16,17,18,20,22G 
Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη από επηθεξσκέλν ραξηί πνπ δελ ζρίδεηαη γηα 
απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα θαηά ηε δηάξθεηα αλνίγκαηνο ηεο 
ζπζθεπαζίαο. 
Η θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε όια ηα ISO θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε 
CE 
Να αλαγξάθνληαη ελδείμεηο ζηελ ειιεληθή γιώζζα πάλσ ζηελ 
ζπζθεπαζία ηνπ πξνηόληνο. 
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ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΟΗ APTHPΗAKΟΗ 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΜΔ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΡΟΖ ΑΗΜΑΣΟ 
 
 

ΤΛΙΚΟ : Να είλαη ηζηνζπκβαηά PTFE κε επηθάιπςε ζηιηθόλεο θαη λα κε 
δηαζηέιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο.ΤΚΕΤΑΙΑ: Μα 
απνηειείηαη από επηθεξσκέλν ραξηί πνπ δε ζρίδεηαη θαη πιαζηηθή 
κεκβξάλε, γηα λα δηαηεξνύληαη ζην αθέξαην νη ζπλζήθεο 
απνζηείξσζεο.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ:Να έρνπλ δηαθόπηε ξνήο 
αίκαηνο (flow- switch). ώζηε λα απνθεύγεηαη πιήξσο ν θίλδπλνο 
δηαθπγήο αίκαηνο ή εκβνιήο αέξα.Να είλαη  θαηαζθεπαζκέλα βάζε ησλ 
ISO-Standards θαη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε επξσπατθώλ 
πξνδηαγξαθώλ (CE-Mark).Ο θαζεηήξαο λα έρεη·.ιεπηό ηνίρσκα, 
δηαηεξώληαο ηε κεγαιύηεξε σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, έηζη ώζηε λα 
κελ απμνκεηώλεηαη n ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη κεραληθόο εξεζηζκόο 
ή  ζξνκβνθιεβίηηδα.Ο νδεγόο-ζηπιεόο λα έρεη πνιύ θαιή εθαξκνγή κε 
ηνλ θαζεηήξα.Να δηαζέηνπλ πηεξύγηα γηα θαιύηεξε ζηήξημε. Μεγέζε 20 
G. 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ (ΔΣ) 
ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ ΘΩΡΑΚΑ 

 
 

Από πνιπνπξεζάλε κε επίζηξσζε ζηιηθόλεο 6,8,10FR κήθνπο πεξίπνπ 
50cm  
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ΘΖΚΑΡΗΑ ΠΡΟΩΡΗΝΟΤ 
ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖ 

 
 

Θεθάξη κε Luer Lock, πιαηλό ζσιελίζθν, νδεγό ζύξκα δηπινύ άθξνπ, 
καλίθη επαλαηνπνζέηεζεο 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ 

ΥΟΛΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Να είλαη αθηηλνζθηεξνί θαη απνζηεηξσκέλνη, λα έρνπλ ζπλδεηηθό louer-
lock, αζθαιή ζύλδεζε κε ηε ζύξηγγα, λα έρεη ειαία γηα λα ηνπνζεηείηαη 
κε αθξίβεηα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ρνιαγεηνγξαθείαο 

  

23 ΚΑΘΔΣΖΡΔ FOGARTY τολής 

 Καζεηήξεο ρνιεθόξσλ αγγείσλ από πνιπνπξεζάλε louer-lock, 
πξνζήθε κε νδεγό αθηηλνζθηεξό, δηαβαζκηζκέλνη απνζηεηξσκέλνη, 
κήθνπο 35εθ. ζε κέγεζνο 5F & 6F 
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ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ 
ΚΟΗΛΗΑ 
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ΔΣ 
ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΟΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ 

 
 

Να πεξηέρεη:Απνζηεηξσκέλν πεδίν κε ηξύπα 3``,4``Υ4`` 
γάδα,30``Υ30``απνζηεηξσκέλν πεδίν,βειόλα αλαηζζεζίαο 22g 5 cc 
ζύξηγγα,λπζηέξη κε ιεπίδα Νν 11,18gX8`` βειόλα , ζύξηγγα 10 
cc,ζύξηγγα  20 cc, νδεγό ζύξκα 0,38``Υ80 cm,δηαζηνιέαο 7FrX23 
cm,θαζεηήξαο 6,7 FrX60cm ζειπθό L/L κε 4 πιατλέο ηξύπεο ζε 3-4 cm 
από ηελ άθξε ηνπ θαζεηήξα,10 ml ζσιελάξηα ζπιινγήο δείγκαηνο κε 
βηδσηό θαπάθη. 
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