
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Καστοριάς στις 30-05-2017 με 

αριθ.πρωτοκ.4180,τα μέλη της επιτροπής 

Π’διαμαντόπουλος Παναγιώτης-Συντονιστης Διευθυντής χ/κης κλινικής 

Τσιόλας Κων/νος-Διευθυντής χ/κης κλινικής 

Μπαμπούλης Βασίλειος-ΤΕ Νοσηλευτών 
  
 Η επιτροπή αξιολόγησης κατόπιν των παρατηρήσεων που κατέθεσαν οι εταιρείες στην 1η 
διαβούλευση, αποφάσισε να μην προβεί σε καμία τροποποίηση των αρχικών τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Καστοριά 12-9-2017 
ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  2017 

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ μ.χ. ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. 
Α/Α   

Κωδ και 
περιγραφή είδους 

κατά CVP. 

Περιγραφή 

αιτήματος 

Τεχνικές προδιαγραφές      

1)Συσκευές και 
όργανα 

χειρουργείου 

(Λαπαροσκοπικα)

CVP33162000-3 

A)Σάκος 

περισυλλογής 

παρασκευασμάτων 

μ.χ 

Σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων 

διαμ.10mm,χωρητικότητας τουλάχιστον 200ml,με 

μεταλικό έλασμα για αυτόματο άνοιγμα, με στυλεό 

εφαρμογής,να έχει ένδειξη ανοίγματος του σάκου και  
ράμμα περίπανσης και να είναι κατασκευασμένο από 

ανθεκτικό υλικό. 

 Β)trocar  κοιλίας 

5mm μ.χ. 

Σετ trocar κοιλίας διαμ.5mm που να αποτελείται από 

πλήρες σύστημα trocar και μία κάνουλα trocar,με 

κοπτική λόγχη σχήματος νυστεριού,με ασπίδα 

προστασίας της λόγχης, με ενσωματωμένο 

σταθεροποιητή, με δυνατότητα αμφίπλευρης 

τοποθέτησης του στυλεού στην κάνουλα, με οπτική 

ένδειξη της θέσης της οπτικής λάμας, με κάνουλα 

ακτινοδιαπερατή και διάφανη. 

 Γ)trocar κοιλίας 

5/11mm m.x. 

Trocar κολίας διαμ.5/11mm με κοπτική λόγχη σχήματος 

νυστεριού, με ασπίδα προστασίας της λόγχης, με 

ενσωματωμένο και πλήρως αφαιρούμενο αυτόματο 

μετατροπέα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή, με 

δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης του στυλεού 

στην κάνουλα, με οπτική ένδειξη της θέσης της 

κοπτικής λάμας, με κάνουλα ακτινοδιαπερατή και 
διάφανη. 

 Δ)Trocar Hasson 

κοιλίας,5/12mm,μ.χ. 

Trocar Hasson κοιλίας, αυτοσυγκρατούμενο, με 

μπαλόνι (χωρίς λάτεξ) στο κάτω κοιλιακό και gel ή 

σπόγγο στο άνω κοιλιακό,διαμ.5/12mm,με διαφανή 

κάνουλα, με μηχανισμό διατήρησης του στυλεού στην 

κάνουλα, με ενσωματωμένο μειωτήρα και με θέσεις 

σταθεροποίησης του ράμματος περίπανσης. 
 Ε)Ενδοσκοπικό 

εργαλείο 

απολίνωσης 

Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων, 

μ.χ.με περιστρεφόμενο στυλεό, εφοδιασμένο με 20 

κλιπ από τιτάνιο, με διάμετρο στυλεού 10mm,με ένα ή 



αγγείων μ.χ. δύο στάδια πυροδότησης και ένδειξη του αριθμού των 

κλιπ. 
 ΣΤ)Λαπαροσκοπική 

λαβίδα σύλληψης 

μ.χ. 

Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης μ.χ. να είναι 
ατραυματική, περιστρεφόμενη, με επιλογή χρήσης 

ελεύθερη ή μηχανισμό κλειδώματος διαμ.5mm. 

    
 Ζ)Λαπαροσκοπική 

λαβίδα σύλληψης 

μ.χ. 

Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης μ.χ.ισχυρή, 

ατραυματική, περιστρεφόμενη, με επιλογή χρήσης 

ελεύθερη ή με μηχανισμό κλειδώματος,διαμ.5mm 
 Η)Λαβίδα 

παρασκευής ιστών. 

Λαβίδα παρασκευής ιστών, να έχει μακριούς 

ατραυματικούς σιαγόνες, να είναι περιστρεφόμενη με 

πιστολοειδή λαβή, να έχει δυνατότητα σύνδεσης με 

διαθερμία,διαμ.5mm,για λαπαροσκοπική χρήση. 
 Θ)Λαπαροσκοπική 

λαβίδα ψαλίδι μ.χ. 

Λαπαροσκοπική λαβίδα ψαλίδι μ.χ. τύπου 

METZEMBAUM, με πιστολοειδή λαβή, δυνατότητα 

σύνδεσης και χρήσης με διαθερμία, ατραυματικούς 

σιαγόνες,διαμ.5mm και δυνατότητα ικανού ανοίγματος 

των σιαγόνων του ψαλιδιού αυτού. 
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                          


