
ύμθυνα με ηην απόθαζη ηος Γιοικηηή ηος Γ.Ν.Καζηοπιάρ ζηιρ 30-05-2017 με 

απιθ.ππυηοκ.4180,ηα μέλη ηηρ επιηποπήρ  

Π’διαμανηόποςλορ Παναγιώηηρ-ςνηονιζηήρ Γιεςθςνηήρ σ/κηρ κλινικήρ  

Σζιόλαρ Κυν/νορ-Γιεςθςνηήρ σ/κηρ κλινικήρ  

Μπαμπούληρ Βαζίλειορ-ΣΔ Νοζηλεςηών  

ςνέηαξαν νέερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πος αθοπούν <<ςζκεςέρ και όπγανα 

σειποςπγείος(Λαπαποζκοπικά)>> βάζει ηηρ ςπ’απιθμ.3512/14-09-2016<<οδηγία για 

ηην αιηιολογία ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν>>  

ΔΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 2017  

ΔΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ μ.σ. ΠΟΤ ΝΑ 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ. 

Α/Α   

Κυδ και πεπιγπαθή είδοςρ καηά 

CVP. 

Πεπιγπαθή 

αιηήμαηορ 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  

1)ςζκεςέρ και όπγανα 

σειποςπγείος 

(Λαπαποζκοπικα)CVP33162000-3  

A)άκορ 

πεπιζςλλογήρ 

παπαζκεςαζμάηυν 

μ.σ 

άκορ πεπιζςλλογήρ παπαζκεςαζμάηυν 

διαμ.10mm,συπηηικόηηηαρ ηοςλάσιζηον 

200ml,με μεηαλικό έλαζμα για 

αςηόμαηο άνοιγμα,με ζηςλεό 

εθαπμογήρ,να έσει ένδειξη ανοίγμαηορ 

ηος ζάκος και πάμμα πεπίπανζηρ και να 

είναι καηαζκεςαζμένο από ανθεκηικό 

ςλικό. 

 Β)trocar κοιλίαρ 

5mm μ.σ. 

εη trocar κοιλίαρ διαμ.5mm πος να 

αποηελείηαι από πλήπερ ζύζηημα trocar 

και μία κάνοςλα trocar,με κοπηική 

λόγση ζσήμαηορ νςζηεπιού,με αζπίδα 

πποαηαζίαρ ηηρ λόγσηρ,με 

ενζυμαηυμένο ζηαθεποποιηηή,με 

δςναηόηηηα αμθίπλεςπηρ ηοποθέηηζηρ 

ηος ζηςλεού ζηην κάνοςλα,με οπηική 

ένδειξη ηηρ θέζηρ ηηρ οπηικήρ λάμαρ,με 

κάνοςλα ακηινοδιαπεπαηή και διάθανη. 

 Γ)trocar κοιλίαρ 

5/11mm m.x. 

Trocar κολίαρ διαμ.5/11mm με κοπηική 

λόγση ζσήμαηορ νςζηεπιού,με αζπίδα 

πποζηαζίαρ ηηρ λόγσηρ,με 

ενζυμαηυμένο και πλήπυρ 

αθαιπούμενο αςηόμαηο μεηαηποπέα,με 

ενζυμαηυμένο ζηαθεποποιηηή,με 

δςναηόηηηα αμθίπλεςπηρ ηοποθέηηζηρ 

ηος ζηςλεού ζηην κάνοςλα,με οπηική 

ένδειξη ηηρ θέζηρ ηηρ κοπηικήρ 



λάμαρ,με κάνοςλα ακηινοδιαπεπαηή και 

διάθανη. 

 Γ)Trocar Hasson 

κοιλίαρ,5/12mm,μ.σ. 

Trocar Hasson 

κοιλίαρ,αςηοζςγκπαηούμενο,με 

μπαλόνι(συπίρ λάηεξ)ζηο κάηυ κοιλιακό 

και gel ή ζπόγγο ζηο άνυ 

κοιλιακό,διαμ.5/12mm,με διαθανή 

κάνοςλα,με μησανιζμό διαηήπηζηρ ηος 

ζηςλεού ζηην κάνοςλα,με 

ενζυμαηυμένο μειυηήπα και με θέζειρ 

ζηαθεποποίηζηρ ηος πάμμαηορ 

πεπίπανζηρ. 

 Δ)Δνδοζκοπικό 

επγαλείο 

απολίνυζηρ 

αγγείυν μ.σ. 

Αςηόμαηο ενδοζκοπικό επγαλείο 

απολίνυζηρ αγγείυν,μ.σ.με 

πεπιζηπεθόμενο ζηςλεό,εθοδιαζμένο με 

20 κλιπ από ηιηάνιο,με διάμεηπο 

ζηςλεού 10mm,με ένα ή δύο ζηάδια 

πςποδόηηζηρ και ένδειξη ηος απιθμού 

ηυν κλιπ. 

 Σ)Λαπαποζκοπική 

λαβίδα ζύλλητηρ 

μ.σ. 

Λαπαποζκοπική λαβίδα ζύλλητηρ μ.σ. 

να είναι 

αηπαςμαηική,πεπιζηπεθόμενη,με 

επιλογή σπήζηρ ελεύθεπη ή μησανιζμό 

κλειδώμαηορ διαμ.5mm. 

 Ε)Λαπαποζκοπική 

λαβίδα ζύλλητηρ 

μ.σ. 

Λαπαποζκοπική λαβίδα ζύλλητηρ 

μ.σ.ιζσςπή,αηπαςμαηική,πεπιζηπεθόμεν

η,με επιλογή σπήζηρ ελεύθεπη ή με 

μησανιζμό κλειδώμαηορ,διαμ.5mm 

 Ζ)Λαβίδα 

παπαζκεςήρ ιζηών. 

Λαβίδα παπαζκεςήρ ιζηών,να έσει 

μακπιούρ αηπαςμαηικούρ ζιαγόνερ,να 

είναι πεπιζηπεθόμενη με πιζηολοειδή 

λαβή,να έσει δςναηόηηηα ζύνδεζηρ με 

διαθεπμία,διαμ.5mm,για λαπαποζκοπική 

σπήζη. 

 Θ)Λαπαποζκοπική 

λαβίδα ταλίδι μ.σ. 

Λαπαποζκοπική λαβίδα ταλίδι μ.σ. 

ηύπος METZEMBAUM,με πιζηολοειδή 

λαβή,δςναηοηηηα ζύνδεζηρ και σπήζηρ 

με διαθεπμία,αηπαςμαηικούρ 

ζιαγόνερ,διαμ.5mm και δςναηόηηηα 

ικανού ανοίγμαηορ ηυν ζιαγόνυν ηος 

ταλιδιού αςηού. 

 


