
 

 

Πιήξεο ζεη γαζηξνζηνκίαο ηύπνπ έιμεσο- PULL ζπλδπαζκέλεο δηαδεξκηθήο-

ελδνζθνπηθήο ηνπνζέηεζεο, γηα αξρηθή ηνπνζέηεζε μακράς διάρκειας παραμονής θαη 

ζρεδηαζκό ζπκβαηό κε ηε ρξήζε γαζηξνλεζηηδηθνύ θαζεηήξα, απνηεινύκελν από: 

 

• Σσιήλα ζίηηζεο από δηαθαλή ζηιηθόλε πςειήο επθακςίαο, πνηόηεηαο θαη αληνρήο, 

διαμέτροσ 20 ή / και 24fr αθαηξνύκελν εμσηεξηθά-κε ελδνζθνπηθά, ρσξίο ηελ 

εηζαγσγή ελδνζθνπίνπ κε ρξήζε ηεο ηερληθήο έιμεσο, κε ελδείμεηο βάζνπο, 

πεπιαηπζκέλν αθηηλνζθηεξό άθξν ζε ζρήκα ζόινπ γηα βέιηηζηε ζπγθξάηεζή ηνπ 

ζην ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ θαη ελζσκαησκέλν clip ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 

παιίλδξνκε ξνή θαηά ηελ ζίηηζε. Να θέξεη απνζπώκελε θεθαιή ζίηηζεο δύν 

δξόκσλ ηύπνπ «Υ» γηα ζίηηζε θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ, ελζσκαησκέλε πεξηέιημε 

αλζεθηηθνύ ζύξκαηνο θαη αλαηνκηθά αηξαπκαηηθά πέικαηα ζηιηθόλεο γηα ηελ 

θαζήισζή ηνπ ζην δέξκα 

•  Σύξκα εηζαγσγήο, ηδηαίηεξεο αληνρήο ζηελ έιμε, κήθνπο 150cm, ηύπνπ LOOPED, 

κε επηθάιπςε Teflon, 

•  Βξόγρν ζύιιεςεο cold snare κε θαζεηήξα Teflon  κε εύρξεζηε ιαβή ρεηξηζκνύ 

ελόο ρεξηνύ 3 δαθηύισλ 

•  Κάιπκκα έθζεζεο ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ 

•  Σσιελίζθν κε βειόλα εηζαγσγήο 

•  Νπζηέξη, επηζέκαηα γάδαο, ςαιίδη,  ζύξηγγα 6cc, αηκνζηαηηθέο ιαβίδεο 

•  Πξνζαξκνζηέο ηνπ ζσιήλα ζίηηζεο κνλνύ θαη δηπινύ απινύ (universal adapter, 

bolus adapter), 

•  Εμαξηήκαηα αζθάιηζεο-ζηεξέσζεο ηνπ ζσιήλα ζίηηζεο ώζηε λα απνθεπρζεί 

κειινληηθή κεηαθίλεζή ηνπ. 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε επίδεημε δείγκαηνο 

Επίζεο, θξίλεηαη επηζπκεηή ε πξνζθόκηζε πηζαλνύ πειαηνινγίνπ δεκνζίσλ 

λνζνθνκείσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αλαιώζηκν από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (σο κέζν 

πηζηνπνίεζεο ηεο πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο δεκνζίσλ δνκώλ .κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεη). 
 

 

 

 

ΕΣ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 

 

 

 

 

Σεη αληαιιαθηηθνύ θαζεηήξα γαζηξνζηνκίαο κε ελζσκαησκέλν κπαιόλη θαζήισζεο, 

διαμέτροσ 18 , 20 ή 24fr, μήκοσς 24,6cm από ιεπθή ζηιηθόλε εηδηθά επεμεξγαζκέλε 

γηα ηαηξηθή ρξήζε, πςειήο πνηόηεηαο θαη αληνρήο, γηα άκεζε ηνπνζέηεζε ρσξίο ηε 

ρξήζε ελδνζθνπίνπ. 

Ο ζσιήλαο ζίηηζεο λα θέξεη εμσηεξηθή δηαγξάκκηζε γηα ηελ εθηίκεζε βάζνπο, 

ελζσκαησκέλε θεθαιή ζίηηζεο 2 δξόκσλ γηα ζίηηζε θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ, 

κπαιόλη ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 20cc αλζεθηηθό ζην pH ηνπ ζηνκάρνπ θαη αλαηνκηθά 

αηξαπκαηηθά πέικαηα ζηιηθόλεο γηα ηελ θαζήισζε ηνπ ζην δέξκα. Τν ζεη λα 

πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζή ηνπ ζην 

ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ (ρσξίο ξαθέο ζην δέξκα) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2 



πξνγεκηζκέλσλ ζπξίγγσλ ησλ 10cc γηα ηελ δηάηαζε ηνπ κπαινληνύ θαζώο θαη 

ιηπαληηθή αινηθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  


