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         Παρακαλούμε όπως μας προμηθεύσετε κατόπιν παραγγελίας τα 
παρακάτω εργαλεία 

 

1  Ευθείες ατραυματικές αγγειολαβίδες αποκλεισμού debakey τύπου 
bulldog 

Μέγεθος 7,5 cm ,σιαγόνα 2,5 cm (δύο) 

Μέγεθος 8,5 cm ,σιαγόνα 3,5 cm (δύο) 

Μέγεθος 10 cm σιαγόνα 5 cm (δύο) 

 

2. Ατραυματική λαβίδα αποκλεισμού αορτής debakey κυρτή τύπου S 

Μέγεθος 30cm ,σιαγόνα 11,5 cm( ένα) 



 

3 Κυρτές ατραυματικές αγγειολαβίδες αποκλεισμού debakey   τύπου 
bulldog 

Μέγεθος 8,5 cm ,σιαγόνα 3,1 cm (ένα) 

Μέγεθος 9,5 cm ,σιαγόνα 4,2 cm ,(δύο) 

 

4.  Aτραυματικές αγγειολαβίδες αποκλεισμού debakey  γονατοειδείς  

Μέγεθος 18 cm ,σιαγόνα 7 cm , γωνία 90 μοίρες, (Δύο)  

Μέγεθος 22 cm ,σιαγόνα 7 cm, γωνία 60 μοίρες , (Δύο) 

 

5 Aτραυματική  αγγειολαβίδα αποκλεισμού debakey  παιδιατρική   

Μέγεθος 10 cm ,σιαγόνα 4 cm, γωνία 90 μοίρες, (δύο) 

 

6.  Ατραυματικη αγγειολαβίδα αποκλεισμού αορτής debakey τύπου C 

Μέγεθος 33 cm ,σιαγόνα 14 cm ,(ένα) 

 

7.ψαλίδι αγγείων  γονατοειδές τύπου potts 

Μέγεθος 23 cm ,γωνία  45 μοίρες (ένα) 

Μέγεθος 16 cm ,γωνία  60 μοίρες (ένα) 

 

 

8 Λαβίδες ανατομικές τύπου  Debakey 

Μέγεθος 15 cm ,πλάτος 2mm,(δύο) 

Μέγεθος 19 cm ,πλάτος 2,7mm, (δύο) 

Μέγεθος 24 cm ,πλάτος 3,5mm (τέσσερις) 



 

 

 

9. Βελονοκάτοχο ατραυματικού  τύπου  για αγγεία 

Μέγεθος 140mm μικρή κεφαλή για χρήση ραμμάτων 5-0,6-0,  (δύο) 

Μέγεθος 180mm μικρή κεφαλή για χρήση ραμμάτων 5-0  ,6-0 (δύο) 

Μέγεθος 240mm μεγάλη  κεφαλή για χρήση ραμμάτων 2-0,3-0, 4-0   ,(δύο) 

 

 

10.Λαβίδα ντισεκτέρ  baby mixter 

Μέγεθος 130mm, (δύο) 

Μέγεθος 180mm ,(δύο) 

 

11.αποκολλητήρας αθηρωματικής πλάκας  δύο όψεων, τύπου robb vascular 
dissector 

 

 Μέγεθος   240mm , λεπίδα 2mm, (ένα) 

 Μέγεθος  240mm ,λεπίδα 1,5 mm, (ένα) 

12. αυτόματα άγκιστρα 

Μέγεθος 165 mm  οξύ τύπου weitlaner 

Μέγεθος 130 mm αμβλύ  weitlaner 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα .Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του 
μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο.  

2.Το τελικό φινίρισμα εργαλείων να είναι ΜΑΤ. 

3.Τα εργαλεία να φέρουν : 

• Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ιδίου 
εργοστασίου 

• Το εργοστάσιο κατασκευής. 

• Τον αριθμό σειράς (serial number). 

4.Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών κι αιτουμένων ειδών με τα προσφερόμενα. 
Δεκτή μικρή απόκλιση   + - 5% Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου 
του εργοστασίου, που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός του εργαλείου. 

5. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου. 

6. Εγγύηση εργαλείων 10 έτη. Να κατατεθεί ανάλυση εγγύησης του Προμηθευτή 
και του ίδιου του εργοστασίου. 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ - Να κατατεθούν κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Αξιολόγησης  

Έλεγχος δειγμάτων :  

• Θα αξιολογηθούν για το φινίρισμα αυτών στα συλληπτικά άκρα, στις 
αρθρώσεις, στο κλείστρο των λαβίδων. Δεν θα πρέπει να έχουν “κοφτερά” σημεία 
στο φινίρισμα άλλως θα αποκλείονται. 

• Τα Βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για τη σταθερή σύλληψη των βελονών 
συρραφής (δεν πρέπει να στρίβει η βελόνα κατά τη χρήση). 

• Τα ψαλίδια θα δοκιμαστούν για τις κοπτικές τους ικανότητες. 

• Τουλάχιστον ένα εκ των δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε να 
διαπιστωθεί η αντοχή των τελικής επεξεργασίας παθητικών στρωμάτων 

Προϋπολογισμός δαπάνης : 4000 ευρώ 


