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Προσ το γραφείο προμηθειών 

ΘΕΜΑ:«Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ 

τοποκζτθςθσ δακτυλίων αναςτόμωςθσ μικρών αγγείων και αναλώςιμων 

(coupler).» 

 

1) Αναλώςιμα για Αναςτόμωςη Μικρών Αγγείων (Couplers) 

Είναι καταςκευαςμζνα από δακτυλίουσ πολυαικυλενίου και ακίδεσ από 

ανοξείδωτο χάλυβα χειρουργικισ χριςθσ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για 

τελικοτελικζσ ι τελικοπλάγιεσ αναςτομώςεισ αγγείων διαμζτρου όχι 

μικρότερθσ από 0,8 mm και όχι μεγαλφτερθσ από 4,3 mm και πάχουσ 

τοιχώματοσ 0,5 mm ι μικρότερο. 

Είναι ςυμβατά με MRI ζωσ 1,5 Tesla. 

Διατίκενται ςε ατομικι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία. 

Διατίκενται ςε μεγζκθ από 1.0- 4.0 mm, ςε διαβάκμιςθ του μιςοφ. 

Συνοδεφονται από :  

φςτημα Σοποθζτηςησ Αναλωςίμων (Couplers) 

Σφςτθμα αναςτόμωςθσ μικρών αγγείων, το οποίο  αποτελείται από  

επαναχρθςιμοποιιςιμο εργαλείο για τθν τοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ 

αναςτόμωςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα χειρουργικισ  



Δφο (2) επαναχρθςιμοποιιςιμεσ λαβίδεσ ςφγκλειςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα 

χειρουργικισ χριςθσ,  

Ζνα (1) επαναχρθςιμοποιιςιμο μετρθτι αγγείων διπλοφ άκρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα χειρουργικισ χριςθσ και 

Ζνα  (1) δίςκο αποςτείρωςθσ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο.  

Η προμικειά τουσ είναι απαραίτθτθ για τθν αποκατάςταςθ 

ογκολογικών αςκενών, τραυματιών και αςκενών με αναπτυξιακζσ 

διαταραχζσ ι δυςμορφίεσ γνάκων, κατά τθν αποκατάςταςι τουσ με 

ελεφκερα αγγειοφμενουσ κρθμνοφσ για αναςτομώςεισ αγγείων. 

 

2) Ωσ ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ κα προςτεκεί ςφςτθμα τοποκζτθςθσ 

δακτυλίων αναςτόμωςθσ μικρών αγγείων και αναλώςιμων με 

ταυτόχρονθ χριςθ doppler (flowcoupler). 

Αναλώςιμο μικροαγγειακών αναςτομώςεων με ταυτόχρονη χρήςη 

Doppler  (FlowCoupler)  

Να είναι καταςκευαςμζνο από δακτυλίουσ πολυαικυλενίου και ακίδεσ από 

ανοξείδωτο χάλυβα χειρουργικισ χριςθσ. 

Να διακζτει ενςωματωμζνο probeDoppler για τον ζλεγχο τθσ ροισ του αίματοσ 

εντόσ των αναςτομωμζνων αγγείων διεγχειρθτικά και μετεγχειρθτικά. 

Το probeDoppler να απομακρφνεται μζςα ςε 14 θμζρεσ μθ επεμβατικά. 

Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τελικοτελικζσ αναςτομώςεισ αγγείων 

διαμζτρου 2,0 mm ζωσ  4,0 mm  περίπου . 

Να είναι ςυμβατι με MRI. 

Να διατίκεται ςε ατομικι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία. 

Συνοδεφεται από: 

FLOWCOUPLERMONITOR για χρήςη με την υςκευή μικροαγγειακών 

αναςτομώςεων FlowCoupler  

Να είναι 20 MHz. 



Να είναι ςυμβατό με το FlowCoupler.  

Να διακζτει : 

 Δφο κανάλια εξόδου 

 Κουμπιά ελζγχου του ιχου 

 Ζνδειξθ μπαταρίασ. 
 

Η προμικειά τουσ είναι απαραίτθτθ για τθν αποκατάςταςθ 

ογκολογικών αςκενών, τραυματιών και αςκενών με αναπτυξιακζσ 

διαταραχζσ ι δυςμορφίεσ γνάκων, κατά τθν αποκατάςταςι τουσ με 

ελεφκερα αγγειοφμενουσ κρθμνοφσ, για εν τω βάκει αναςτομώςεισ 

αγγείων, όπου χριηουν ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και δεν είναι εφικτό 

να πραγματοποιθκεί με επιφανειακό Doppler.  

Η πρόςκετθ δαπάνθ των υλικών υπολογίηεται ςε  ευρώ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

 

 

Διευθυντήσ – Καθηγητήσ 

τοματικήσ καιΓναθοπροςωπικήσ Χειρουργικήσ 

Περιςανίδησ Χρήςτοσ 

 

Επίκουροσ Καθηγητήσ 

τοματικήσ καιΓναθοπροςωπικήσ Χειρουργικήσ 

Πετςίνησ Βαςίλειοσ 

 

Προϊςταμζνη 7Γ (Νευροχειρουργική- τοματικήσ και 

Γναθοπροςωπικήσ Χειρουργικήσ- Πλαςτικήσ Χειρουργικήσ)  

Ανταλοποφλου Αικατερίνη  

 

 



Κοινοποίηςη προσ: 

Γραφείο Διοικητή 

Διευθυντή Ιατρικήσ Τπηρεςίασ 

 


