
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοί Σελίδη Α.Ε. που αφορούν την 1η διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για 

«Συσκευές και Όργανα χειρουργείου (λαπαροσκοπικά) του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Περίοδος πρώτης δημόσιας 

διαβούλευσης επί των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών, από Τετάρτη 5/7/2017 έως και την Πέμπτη 

13/7/2017. 

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

1. Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, διαμέτρου 11mm και μήκους 100 mm με ατραυματική κοπτική λάμα 

νυστεριού, με ενσωματωμένο μετατροπέα που μπορεί να αφαιρεθεί και που επιτρέπει την 

απρόσκοπτη εναλλαγή εργαλείων διαμέτρων 3 -10mm χωρίς την απώλεια πνευμοπεριτοναίου, με 

διαφανή κάνουλα  με σπείρωμα σταθεροποίησης και διπλή εσωτερική βαλβίδα και κωνικό άκρο για 

εύκολη είσοδο στο κοιλιακό τοίχωμα (τεμάχια 2),  

2. Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, διαμέτρου 5,5mm και μήκους 100 με ατραυματική κοπτική λάμα 

νυστεριού, (τεμάχια 2),  

3. Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης τύπου ατραυματική Rat Teeth (Fenestrared Short) διαμέτρου 5mm 

μιας χρήσης με ισχυρό μηχανισμό κλειδώματος ratchet που λειτουργεί με κομβίο με εργονομικό 

σχεδιασμό για ευκολία χρήσης, με περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm, με ευρύ 

άνοιγμα σιαγώνων γωνίας 60ο, με μονοπολική  διαθερμία που λειτουργεί με ακίδα υπό γωνία για 

άριστη ορατότητα του χειρουργικού πεδίου, με πλήρως μονομένο στειλεό για την αποφυγή 

ανεπυθύμητων εγκαυμάτων (τεμάχιο 1),  

4. Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης τύπου ισχυρή Thin Teeth (Endo Clinch) διαμέτρου 5mm μιας 

χρήσης με ισχυρό μηχανισμό κλειδώματος ratchet που λειτουργεί με κομβίο με εργονομικό σχεδιασμό 

για ευκολία χρήσης, με περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm, με ευρύ άνοιγμα 

σιαγώνων γωνίας 60ο, με μονοπολική  διαθερμία που λειτουργεί με ακίδα υπό γωνία για άριστη 

ορατότητα του χειρουργικού πεδίου, με πλήρως μονομένο στειλεό για την αποφυγή ανεπυθύμητων 

εγκαυμάτων (τεμάχιο 1),  

5. Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι μιας χρήσης τύπου Metzenbaum διαμέτρου 5mm μιας χρήσης  με 

περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm, (τεμάχιο 1), Λαπαροσκοπική κυρτή λαβίδα 

αποκόλλησης – παρασκευής (dissecteur), διαμέτρου 5mm μιας χρήσης  με περιστρεφόμενο στειλεό 

κατά 360ο, μήκους 33 cm, με ευρύ άνοιγμα σιαγώνων γωνίας 60ο, με μονοπολική  διαθερμία (τεμάχιο 

1),  

6. Ενδοσκοπικός διαφανής σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων  με μεταλλικό έλασμα για να 

ανοίγουν αυτόματα και ράμμα περίπαρσης, από ανθεκτικό και ελαστικό πλαστικό πολυουρεθάνης, 

χωρίς πόρους για να αποφεύγεται η διασπορά καρκινικών κυττάρων σε ογκολογικά περιστατικά και 

με στειλεό διαμέτρου 10mm, μήκους 300mm και χωρητικότητα 400ml (τεμάχιο 1),  

7. Κασέτα των έξι κλιπ Τιτανίου μεσαίου/μεγάλου (M/L) και μεγάλου (L)  μεγέθους με σχεδιασμό 

περιφερικού κλεισίματος για πλήρη περιβροχισμός των αγγείων, με ειδικές αυλακώσεις στην 

εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του κλιπ για μέγιστη στερέωση στην Λαβίδα  και στον ιστό που 

εφαρμόζεται (Τεμάχια 3 κασέτες), (Οι Λαβίδες πολλαπλών χρήσεων παρέχονται δωρεάν )  

8. Σετ  Πλύσης -  Αναρρόφησης διαμέτρου 5mm, μήκους 320mm, ευθύ σχήματος στειλεού με 

εργονομικά κομβία πλύσης - αναρρόφησης τύπου τρομπέτας και με ενσωματωμένους διπλούς 

σωλήνες. Υπάρχει δυνατότητα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του στειλεού για την 

γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων δομών ή πηγμάτων, ατραυματικό άκρο του στειλεού για ασφαλή 

παρασκευή ιστών με τουλάχιστον τέσσερις οπές για την αποφυγή της απόφραξής του (τεμάχιο 1) 

 


