
 

1 /2 

 

Αθήνα, 29/07/2019 

 

 
Προς το 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 

 

«2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ : 
 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Σετ 
λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής για ανοιχτή μέθοδο Hasson: 

 

Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής για ανοιχτή μέθοδο Hasson, που θα περιλαμβάνει 

σε ενιαίο σύνολο τα παρακάτω εργαλεία με τις επιμέρους προαναφερόμενες προδιαγραφές για κάθε 
εργαλείο: 

 

• 1 Τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές, με  σπογγώδη απορροφητικό 

δακτύλιο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας, για τον  περιορισμό της κηλίδωσης που 
προκαλείται κατά την επανεισαγωγή της κάμερας/εργαλείων, διαμέτρου 5/12 mm, με 

βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο 
σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ,  με 

τεχνολογία κατευθυνόμενης εισαγωγής εργαλείων στην κεφαλή της κάνουλας και τέσσερις 

θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ 
σχηματίζοντας γωνία 45o. 

• Σετ τροκάρ με μια λόγχη (σχήματος νυστεριού) και δυο διαφανείς κάνουλες διαμέτρου 5mm 

αντίστοιχα μήκους 100mm, με βαλβίδα αέρος, με τέσσερις βαλβίδες στεγανοποίησης 
για  την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτόνεου κατά την διάρκεια της επέμβασης, με 

μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της 

λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της με ηχητική και οπτική επιβεβαίωση της 
θέσης της ασφάλειας, με  σπογγώδη απορροφητικό δακτύλιο στο εσωτερικό της κεφαλής 

της κάνουλας, για τον  περιορισμό της κηλίδωσης που προκαλείται κατά την επανεισαγωγή 
της κάμερας/εργαλείων, με τεχνολογία κατευθυνόμενης εισαγωγής εργαλείων στην κεφαλή 

της κάνουλας,  με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου 

ράμματος, σε διαφορετικά μήκη. Το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας γωνία 
45o. 

• 1 Τροκάρ 5/11mm με διαφανή κάνουλα. Τα τροκάρ να έχουν λόγχη σχήματος νυστεριού, 

να είναι διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που 
συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, περιορίζοντας την κηλίδωση που 

προκαλείται από το τροκάρ κατά την επανεισαγωγή της κάμερας ,με ατραυματικό κάλυμμα 
ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό 

διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και 

ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού με χαμηλό προφίλ 

• Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στειλεό, 
εφοδιασμένα με 15 clips τιτανίου σε μέγεθος μεσαίο/μεγάλο, με διάμετρο στειλεού 5mm, 

με δύο στάδια φόρτισης-πυροδότησης, ένδειξη των τριών τελευταίων κλιπ, μηχανισμός 
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αποτροπής πυροδότησης όταν τελειώσουν τα κλιπ και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης 

του clip στις σιαγόνες του εργαλείου. Το μήκος του κλειστού κλιπ να είναι πάνω 8,5mm. 

 

 
 
 


