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ΠΠΥΥ 2015. 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της από 05/06/2018 Ανακοίνωσης του Νοσοκομείου σας, σας αποστέλλουμε τις 
προτεινόμενες προσθήκες των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών. 
 

80.α 

Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής επέμβασης μήκους 9 cm  με δυνατότητα απολίνωσης 
αγγείων διαμέτρου έως 5mm, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας 
έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος, με δυνατότητα 
ενεργοποίησης από το χέρι (ενσωματωμένο hand activation) χωρίς την ανάγκη χρήσης 
προσαρμογέα. με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία να πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 
55,5khz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Με 
στυλεό αλουμινίου για μόνωση και σωστή κατανομή στο βάρος. 

80.β 

Λαπαροσκοπικό ψαλίδι υπερήχων κοπής και αιμόστασης αγγείων διαμέτρου μέχρι και 5mm. Να διαθέτει κυρτή 
σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε 
συχνότητα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν 
ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους 
ιστούς. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360º με πιστολοειδής χειρολαβή και ενσωματωμένους  χειροδιακόπτες. 
Να είναι μιας χρήσης, μήκους 35cm, διαμέτρου 5mm. 

80.γ 

Ψαλίδι υπερήχων κοπής και αιμόστασης αγγείων διαμέτρου μέχρι και 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα διπλής 
άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 47KHz. Να 
διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του 
ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι πλήρως 
περιστρεφόμενο 360º με πιστολοειδής χειρολαβή και ενσωματωμένους  χειροδιακόπτες. Να είναι μιας χρήσης, 
μήκους 20cm, διαμέτρου 5mm.  
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86.α 

Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με 
ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει πιστολοειδής χειρολαβή με δυο 
ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για 
καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση 
για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς.  Να είναι πλήρως 
περιστρεφόμενη 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία 
αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, 
ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι 
μιας χρήσης, διαμέτρου 5mm, μήκους 35cm. 

86.β 

Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση 
τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής 
ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 20mm. Το άκαμπτο άκρο της 
σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς.  Να 
είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία 
αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να 
επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι μιας χρήσης, διαμέτρου 
10mm, μήκους 20cm. 

86.γ 

Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση 
τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής 
ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm. Το άκαμπτο άκρο της 
σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς.  Να 
είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία 
αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να 
επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι μιας χρήσης, διαμέτρου 
5mm, μήκους 20cm. 

86.δ 

Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση 
τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει ψαλιδοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής 
ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm και να πάλλεται 
με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας 
όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους 
παρακείμενους ιστούς. Να είναι μιας χρήσης, μήκος ενεργού στειλεού 9cm. 
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