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 Αξιότιμοι κύριοι,                                 18-09-2017 

 

Σχετικά με  την πρόσκληση για τη 2η διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν 

Συσκευές και όργανα χειρουργείου (λαπαροσκοπικά) του ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Σάκος 

περισυλλογής παρασκευασμάτων, trocar κοιλίας, Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης, 

Λαπαροσκοπική λαβίδα, Λαβίδα παρασκευής ιστών κλπ), θα θέλαμε να σας επισημάνουμε 

τα εξής: 

Περιγραφή 

Rontis 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Rontis 

Τροκάρ 

5mmx100mm 

 

Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό 

κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. 

Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο μετατροπέα, κάνουλα αερίων 

τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας.  Επίσης διαθέτει κάνουλα με 

ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. 

Τροκάρ 

10mmx100mm 

 

 

 

Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 10mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με 

ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. 

Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο μετατροπέα, κάνουλα αερίων 

τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας.  Επίσης διαθέτει κάνουλα με 

ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. 

Τροκάρ 

12mmx100mm 

Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 12mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με 

ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. 

Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο μετατροπέα, κάνουλα αερίων 

τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας.  Επίσης διαθέτει κάνουλα με 

ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. 

Σετ τροκάρ 

5mmx100mm 

 

Προσφέρουμε σετ τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5mm και μήκους κάνουλας 100 mm 

αποτελούμενο από ένα στειλεό 5mm και δύο κάνουλες, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας 

της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, 

ενσωματωμένο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα 

αεροστεγανότητας.  Επίσης διαθέτει κάνουλα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό 
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και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. 

Σετ τροκάρ 

10/11mmx100mm 

 

 

Προσφέρουμε σετ τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5-10/11mm και μήκους κάνουλας 100 mm 

αποτελούμενο από ένα στειλεό 10mm και δύο κάνουλες, με ατραυματικό κάλυμμα 

προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα 

νυστεριού, ενσωματωμένο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα 

αεροστεγανότητας.  Επίσης διαθέτει κάνουλα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό 

και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. 

Σετ τροκάρ 

12mmx100mm 

 

 

Προσφέρουμε σετ τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5-12mm και μήκους κάνουλας 100 mm 

αποτελούμενο από ένα στειλεό 15mm και δύο κάνουλες, με ατραυματικό κάλυμμα 

προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα 

νυστεριού, ενσωματωμένο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα 

αεροστεγανότητας.  Επίσης διαθέτει κάνουλα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό 

και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. 

Βελόνα 

Πνευμοπεριτοναίου 

120 mm 

Προσφέρουμε βελόνες Verres πνευμοπεριτοναίου 12cm, οι οποίες διαθέτουν οπτικό και 

ηχητικό δείκτη επιβεβαίωσης εισόδου στην περιτ/κή κοιλότητα  καθώς και ξεχωριστό 

συνδετικό αερίων 

Βελόνα 

Πνευμοπεριτοναίου 

150 mm 

Προσφέρουμε βελόνες Verres πνευμοπεριτοναίου 15cm, οι οποίες διαθέτουν οπτικό και 

ηχητικό δείκτη επιβεβαίωσης εισόδου στην περιτ/κή κοιλότητα  καθώς και ξεχωριστό 

συνδετικό αερίων 

Σετ τροκάρ διήνισης 

5mm x100mm 

 

Προσφέρουμε σετ τροκάρ κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 5mm και 

μήκους  100 mm (αποτελούμενο από 2 κάνουλες και 1 στειλεό 5mm) με ενσωματωμένο και 

αφαιρούμενο μετατροπέα, διαφανή, με ακτινοδιαπερατή κάνουλα και με στειλεό διήνισης, 

χωρίς κοπτική λόγχη (τύπου νυστεριού, πυραμοειδή, πτερυγίων κλπ.) για την διήνιση των 

κοιλιακών τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, αιμορραγίας 

και εμφάνισης μετεγχειρητικών κηλών. Επίσης είναι κατάλληλα για προχωρημένες 

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όπως οι επεμβάσεις παχυσαρκίας, παχύ έντερο και άλλες 

επεμβάσεις.  

Σετ τροκάρ διήνισης 

10mm x100mm 

 

Προσφέρουμε σετ τροκάρ κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 10mm και 

μήκους  100 mm (αποτελούμενο από 2 κάνουλες και 1 στειλεό 10mm) με ενσωματωμένο και  

αφαιρούμενο μετατροπέα, διαφανή, με ακτινοδιαπερατή κάνουλα και με στειλεό διήνισης, 

χωρίς κοπτική λόγχη (τύπου νυστεριού, πυραμοειδή, πτερυγίων κλπ.) για την διήνιση των 

κοιλιακών τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, αιμορραγίας 

και εμφάνισης μετεγχειρητικών κηλών. Επίσης είναι κατάλληλα  για προχωρημένες 

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όπως οι επεμβάσεις παχυσαρκίας, παχύ έντερο και άλλες  

επεμβάσεις. 

Σετ τροκάρ διήνισης 

12mm x100mm 

Προσφέρουμε σετ τροκάρ κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 5-12mm και  

μήκους  100 mm (αποτελούμενο από 2 κάνουλες και 1 στειλεό 12mm) με ενσωματωμένο και  

φαιρούμενο μετατροπέα, διαφανή, με ακτινοδιαπερατή κάνουλα και με στειλεό διήνισης, 
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 χωρίς κοπτική λόγχη (τύπου νυστεριού, πυραμοειδή, πτερυγίων κλπ.) για την διήνιση των 

κοιλιακών τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, αιμορραγίας 

και εμφάνισης μετεγχειρητικών κηλών. Επίσης είναι κατάλληλα για προχωρημένες 

λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όπως οι επεμβάσεις παχυσαρκίας, παχύ έντερο και άλλες  

επεμβάσεις. 

Τροκάρ κοιλίας 

άμεσης όρασης 

διαμέτρου με 

πιστολοειδή λαβή 

10mm 

Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας άμεσης όρασης με πιστολοειδή λαβή, διαμέτρου 5-10mm και 

μήκους κάνουλας 100mm με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό  

επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και 

αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα    

αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει κάνουλα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό 

και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. 

Τροκάρ κοιλίας 

άμεσης όρασης 

διαμέτρου με 

πιστολοειδή λαβή 

12mm 

Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας άμεσης όρασης με πιστολοειδή λαβή, διαμέτρου 5-12mm και 

μήκους κάνουλας 100mm με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό 

επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και 

αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα  

αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει κάνουλα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό 

και ο στειλεός κλειδώνει στην κάνουλα. 

Τροκάρ Hasson 

10mm & 12mm 

Προσφέρουμε τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές  διαμέτρου 5-10mm 

& 5-12mm και μήκους 100mm  τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή και 

μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ και τέσσερις θέσεις 

σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος. 

Αντιθαμβωτικό 

υγρό 6 ml 

Προσφέρουμε αντιθαμβωτικό υγρό από ελαφριά αλκοόλη 6 ml μαζί με ειδικό σφουγγαράκι  

για να μην χαράζεται η οπτική. 

Σάκος 

περισυλλογής 

250ml & 580ml 

 

Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με στειλεό με 

μεγάλη λαβή, διαμέτρου 10 mm, χωρητικότητας 250ml & 580ml αντίστοιχα ο οποίος διαθέτει 

μεταλλικό έλασμα στο στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην περιτ/κή κοιλότητα, με 

μηχανισμό δεσίματος του σάκου με ράμμα που κόβοντας το στειλεό τοποθέτησης χωρίζει ο 

σάκος από το στειλεό εισαγωγής του. (διαθέτει πλήρως μεταλλικά στεφάνια, ράμμα 

περίπαρσης και ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου). 

Σάκος 

περισυλλογής 

1180ml 

 

Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με στειλεό με 

μεγάλη λαβή, διαμέτρου 15 mm, χωρητικότητας 1180ml αντίστοιχα ο οποίος διαθέτει 

μεταλλικό έλασμα στο στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην περιτ/κή κοιλότητα, με 

μηχανισμό δεσίματος του σάκου με ράμμα που κόβοντας το στειλεό τοποθέτησης χωρίζει ο 

σάκος από το στειλεό εισαγωγής του. (διαθέτει πλήρως μεταλλικά στεφάνια, ράμμα 

περίπαρσης και ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου). 
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Σύστημα πλύσης-

έκπλυσης 

Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σύστημα πλύσης- αναρρόφησης το οποίο  διαθέτει διάτρητο 

στειλεό και διάμετρο 5 mm με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 9,5 cm και μήκος στειλεoύ 33cm. 

Διαθέτει  λαβή με δύο βαλβίδες τύπου τρομπέτας απαλής εφαρμογής. Επίσης λειτουργεί με  

σύστημα βαρύτητας και διατίθεται με προσυναρμολογημένους σωλήνες. 

Τροκάρ διήνησης 

5mm x100mm 

Ultimate 

Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 5mm και 

μήκους 100 mm με ενσωματωμένο και αφαιρούμενο μετατροπέα,διαφανή, με 

ακτινοδιαπερατή κάνουλα και με στειλεό διήνισης, χωρίς κοπτική λόγχη (τύπου νυστεριού, 

Πυραμοειδή,πτερυγίων κλπ.) για την διήνιση των κοιλιακών τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας 

τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, αιμορραγίας και εμφάνισης μετεγχειρητικών κηλών. 

Επίσης είναι κατάλληλα για προχωρημένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όπως οι επεμβάσεις 

παχυσαρκίας, παχύ έντερο και άλλες επεμβάσεις. 

Τροκάρ διήνησης 

10mm x100mm 

Ultimate 

Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 10mm και 

μήκους 100 mm με ενσωματωμένο και αφαιρούμενο μετατροπέα,διαφανή, με 

ακτινοδιαπερατή κάνουλα και με στειλεό διήνισης, χωρίς κοπτική λόγχη (τύπου νυστεριού, 

Πυραμοειδή,πτερυγίων κλπ.) για την διήνιση των κοιλιακών τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας  ον 

κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, αιμορραγίας και εμφάνισης μετεγχειρητικών κηλών. 

Επίσης είναι κατάλληλα για προχωρημένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όπως οι επεμβάσεις 

παχυσαρκίας, παχύ έντερο και άλλες επεμβάσεις.   

Τροκάρ διήνησης 

12mm x100mm 

Ultimate 

Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 12mm και  

μήκους 100 mm με ενσωματωμένο και αφαιρούμενο μετατροπέα,διαφανή, με  

κτινοδιαπερατή κάνουλα και με στειλεό διήνισης, χωρίς κοπτική λόγχη (τύπου νυστεριού, 

Πυραμοειδή, πτερυγίων κλπ.) για την διήνιση των κοιλιακών τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας  

τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, αιμορραγίας και εμφάνισης μετεγχειρητικών κηλών. 

Επίσης  είναι κατάλληλα για προχωρημένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όπως οι επεμβάσεις 

παχυσαρκίας, παχύ έντερο και άλλες επεμβάσεις.  

Λαβίδα σύλληψης 

33 cm, 

ατραυματική 

με Ratchet 

Προσφέρουμε λαπαροσκοπικές  λαβίδες σύλληψης ατραυματικές, θυριδωτές διαμέτρου 5mm 

με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά  στειλεό για την αποφυγή αντανακλάσεων κατά την 

διάρκεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος   

λαβής δύο φάσεων. Διαθέτουν υποδοχή για σύνδεση διαθερμίας. 

Λαβίδα σύλληψης 
33 cm, ισχυρή, 

με Ratchet 

Προσφέρουμε λαπαροσκοπικές  λαβίδες σύλληψης ισχυρές με οδοντωτές σιαγόνες, διαμέτρου 

5mm με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά  στειλεό για την αποφυγή αντανακλάσεων κατά 

την διάρκεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς 

κλειδώματος λαβής δύο φάσεων. Διαθέτουν υποδοχή για σύνδεση διαθερμίας. 

Λαβίδα 
αποκόλλησης 

Τύπου Maryland 

33 cm 

Προσφέρουμε λαπαροσκοπικές κυρτές  ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης  με λεπτά άκρα 

(τύπου Maryland )  με περιστρεφόμενο μονωμένο μαύρο στειλεό και σαφές χρωματικό της 

ροδέλας περιστροφής κατά 360 και υποδοχή διαθερμίας. 
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Ενδοσκοπικό 

ψαλίδι τύπου 

Metzenbaum 33 cm 

Προσφέρουμε λαπαροσκοπικά κυρτά  ψαλίδια τύπου Metzenbaum  με περιστρεφόμενο 

μονωμένο μαύρο στειλεό κατά 360 και υποδοχή διαθερμίας 

Ηλεκτρόδιο με 

άκρο τύπου 

άγγιστρο (J HOOK) 

Προσφέρουμε λαπαροσκοπική λαβίδα Ηοοk τύπου J-tip, με μήκος στειλεού 33cm και πλήρως 

μονωμένο υλικό. Διαθέτει επίσης  υποδοχή  σύνδεσης διαθερμίας 

Ηλεκτρόδιο με 

άκρο τύπου 

άγγιστρο (L- HOOK) 

Προσφέρουμε λαπαροσκοπική λαβίδα Ηοοk τύπου L-tip, με μήκος στειλεού 33cm και πλήρως 

μονωμένο υλικό. Διαθέτει επίσης  υποδοχή  σύνδεσης διαθερμίας. 

Ηλεκτρόδιο με 

άκρο τύπου 

άγγιστρο (SPATULA) 

Προσφέρουμε λαπαροσκοπική λαβίδα Ηοοk τύπου Spatula, με μήκος στειλεού 33cm και 

πλήρως μονωμένο υλικό. Διαθέτει επίσης  υποδοχή  σύνδεσης διαθερμίας. 

Λαβίδα 

αποκόλλησης 

τύπου Blunt 

Προσφέρουμε ενδοσκοπικά τολύπια μιας χρήσης διαμέτρου 5mm  και μήκους 33cm με 

μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό και μέγιστη απορροφητική ικανότητα. Διατίθενται σε τριπλή      

συσκευασία. 

Λαπαροσκοπικό 

εργαλείο  

συρραφής-

διατομής-

αναστόμωσης 16cm 

Προσφέρουμε  εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης ιστών με μήκος στειλεού 160mm  

για ανοιχτές επεμβάσεις. Διαθέτει μια εργονομική σκανδάλη πυροδότησης  καθώς και μοχλό 

απελευθέρωσης του ιστού και ανοίγματος των σιαγώνων , στο πίσω τμήμα του εργαλείου. Στο 

πάνω μέρος του εργαλείου φέρει μοχλό για την άρθρωση της ανταλλακτικής κασέτας , καθώς 

και κομβίο "ασφάλεια" για την αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Διαθέτει μηχανισμό 

ασφαλούς κλειδώματος της ανταλλακτικής κασέτας καθώς και μηχανισμό αποφυγής 

επαναπυροδότησης , της ήδη χρησιμοποιημένης.  Φέρει σήμανση για την ευθυγράμμιση της 

ανταλλακτικής κασέτας και κομβίο για την απομάκρυνση της από το στέλεχος. Η λαβή του 

εργαλείου διαθέτει ένδειξη για το στάδιο πυροδότησης, μήκος συρραφής και διατομής του 

ιστού. Φέρει δακτύλιο περιστροφής της ανταλλακτικής κασέτας έως και 360 μοίρες. Το 

εργαλείο έχει την δυνατότητα πυροδότησης έως και 25 φορές. 

Μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές σε μήκη συρραφής 30mm, 45mm και 

60mm και έχει μηχανισμό άρθρωσης μέχρι και 45 μοίρες. 
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Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 30mm 

για λεπτούς-

κανονικούς και για 

πολύ λεπτούς-

αγγειακούς ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 30mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 3,5mm 

& 2,5mm αντίστοιχα για λεπτούς-κανονικούς και πολύ λεπτούς-αγγειακούς ιστούς 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 

Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 30mm 

για παχείς και πολύ 

παχείς ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 30mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 4,8mm 

& 5,0mm αντίστοιχα για παχείς και πολύ παχείς ιστούς. 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 

Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 30mm 

για ενδιάμεσους 

ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 30mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 4,2mm 

για ενδιάμεσους ιστούς. 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 

Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 45mm 

για πολύ λεπτούς-

αγγειακούς ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 2,5mm 

για πολύ λεπτούς-αγγειακούς ιστούς. 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 
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Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 45mm 

για κανονικούς και 

ενδιάμεσους ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 3,5mm 

&  4,2mm για λεπτούς-κανονικούς και ενδιάμεσους ιστούς. 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 

Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 45mm 

για παχείς και πολύ 

παχείς ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 4,8mm 

& 5,0mm αντίστοιχα για παχείς και πολύ παχείς ιστούς. 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 

Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 60mm 

για πολύ λεπτούς-

αγγειακούς ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 60mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 2,5mm 

για πολύ λεπτούς-αγγειακούς ιστούς. 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 

Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 60mm 

για κανονικούς και 

ενδιάμεσους ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 60mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 3,5mm 

&  4,2mm για λεπτούς-κανονικούς και ενδιάμεσους ιστούς. 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 
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Ανταλλακτική 

ευθεία και 

αρθρούμενη 

κασέτα 

ενδοσκοπικού 

κοπτοράπτη 60mm 

για παχείς και πολύ 

παχείς ιστούς 

Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 60mm για 

ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με  αγκτήρες τιτανίου ύψους 4,8mm 

& 5,0mm αντίστοιχα για παχείς και πολύ παχείς ιστούς. 

Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν 

ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει 

σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια 

κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών  και ο άκμονας τους είναι λεπτός 

και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. 

Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις,  έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές. 

 

 


