
 

 

Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΠΥΥ 2015: Ανοιχτή 1η  φάση Δημόσιας 

Διαβούλευσης, τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών από το Π.Π.Υ..Υ 2015 για την προμήθεια εργαλείων 

χειρουργείου  ΕΝΑΡΞΗ: 5-6-2018 ΛΗΞΗ: 14-6-2018 

Στα πλαίσια της 1ης  ανοικτής φάσης της Δημόσιας Διαβούλευσης, που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές για την  

προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου, σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ 

Αφοί Σελίδη ΑΕ.  

Στα Α/Α 51A, 51A1, 51A2, 51B, 51B1, 51B2, 51Γ, 51Γ1, 51Γ2, 51Δ, 51Δ1, 51Δ2 & 52 ζητούνται Εργαλεία ευθείας 

συρραφής ιστών επαναφορτιζόµενα µε κλιπ τιτανίου µε ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατοµής 

εφοδιασµένα µε τεχνολογία κατευθυνόµενης σύγκλισης του κλιπ µε µία σκανδάλη σύγκλισης-πυροδότησης, που 

εξυπηρετούν περιορισμένα τους ίδιους μόνο χρόνους χειρουργείου με τρόπο δεσμευτικό για πολλά εργαλεία και 

διατίθενται μόνον από μία εταιρεία. Προτείνουμε για την διεύρυνση των επιλογών των χειρουργών και προς 

όφελος του νοσοκομείου και των ασθενών, να ζητηθούν σε νέο Α/Α επιπρόσθετα εργαλεία αποτελούμενα από 

μεταλλικά και πλαστικά μέρη άριστης ποιότητας με ενδεχόμενα χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμένα θα μπορούσε να 

ζητηθεί:  Εργαλεία ευθύγραμμα συρραφής επαναφορτιζόμενα και αντίστοιχες ανταλλακτικές κασέτες  με κλιπ 

τιτανίου και κυκλικής διατομής σε μήκη: 30,45,60 και 90 mm. 

 

ΟΜΟΙΩΣ  

 

Στα Α/Α 60, 60α, 60β, 61, 61α, 61β, 62α, 62β, 63Α, 63Α1, 63Α2, 63Β, 63Β1, 63Β2, 63Γ, 63Γ1 &  63Γ2 ζητούνται 

Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατοµής ιστών επαναφορτιζόµενα,60mm, µε νέα κοπτική λάµα σε κάθε 

επαναφόρτιση από ανοξείδωτο χάλυβα 440,  µε ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατοµής εφοδιασµένα µε 

τεχνολογία κατευθυνόµενης σύγκλισης του κλιπ, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την 

πυροδότηση, µηχανισµό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αµφίπλευρης πυροδότησης. Προτείνεται να 

ζητηθούν επιπρόσθετες εναλλακτικές διατομής των αγκτήρων (κλιπ) τιτανίου ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός, 

δεδομένου ότι διατίθενται από περισσότερους του ενός προμηθευτές. με διευρυμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

με ενδεχόμενα χαμηλότερη τιμή. Επομένως,  για την διεύρυνση των επιλογών των χειρουργών και προς όφελος του 

νοσοκομείου και των ασθενών, να ζητηθούν σε νέο Α/Α επιπρόσθετα εργαλεία αποτελούμενα από μεταλλικά και 

πλαστικά μέρη άριστης ποιότητας με ενδεχόμενα χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμένα θα μπορούσε να ζητηθεί:  

Εργαλεία ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα και κασέτες  διατομής / αναστόμωσης με κλιπ τιτανίου και κυκλικής 

διατομής, με νέα κοπτική λάμα άριστου χειρουργικού ατσαλιού σε κάθε επαναφόρτιση, με μήκος συρραφής 

μεγαλύτερο της γραμμής εκτομής για μέγιστη ασφάλεια και σε μήκη: 60,80 και 100 mm. 

 


