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Η 
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφες για 

ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, OLYMPUS ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ

 

 

 

1. Να   είναι

με την   

διουρηθρικές

 

2. Η   αγκύλη

μεγέθους

 

3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους 

παρακείμενους ιστούς

 

4. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr 

υπό αλατούχο

 

5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου 

(EO) και να έχει

 

6. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του 

νοσοκομείου.

 

7. Να έχει χρωματ

συμβατών εξαρτημάτων

και οπτική) και του συμβατού διατατικού

 

8. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι 

κατάλληλο για χρήση

 

9. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη 

αναγνώρισή του

 

 

Προϋπολογισμός:

 

 

ΠΑΤΡΩΝ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                        

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Συντονιστής Διευθυντής

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                                      

                                                                                      

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφες για ΑΓΚΥΛΗ TURis 30

ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, OLYMPUS ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ

είναι  ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού   μονού

 υπάρχουσα Olympus  οπτική   30˚,   και   κατάλληλο

διουρηθρικές   επεμβάσεις   υπό   αλατούχο φυσιολογικό ορό.

αγκύλη   να   έχει   σύρμα   πάχους   0,2mm  και

μεγέθους   (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους)

Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους 

παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.

Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr 

ό αλατούχο φυσιολογικό ορό. 

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου 

(EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη.

Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του 

νοσοκομείου. 

Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των 

συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη 

και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. 

Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι 

κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.

Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη 

αναγνώρισή του 

Προϋπολογισμός: 250€ χωρίς ΦΠΑ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Συντονιστής Διευθυντής 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

                                                                                      ΠΆΤΡΑ, 25/06/21 

                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 25074 

ΑΓΚΥΛΗ TURis 30˚ ΜΕΣΑΙΑ, ΜΟΝΟ  

ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, OLYMPUS ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ 

μονού   σύρματος, συμβατό 

κατάλληλο   για   

φυσιολογικό ορό. 

και   να   είναι   μεσαίου   

5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους) 

Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους 

να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. 

Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr  

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου 

ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη. 

Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του 

ική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των 

του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη 

Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι 

αλατούχο φυσιολογικό ορό. 

Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη 


