
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 
(∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 19/1/2018- ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
 
 
 1.   Να είναι υδρόφιλα, βιοσυµβατά, µη απορροφήσιµα.Να είναι βαθµονοµηµένα µε 
ακρίβεια και να είναι συµπιέσιµα έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται µε καθετήρες µικρού 
εσωτερικού αυλού για πιο εκλεκτική πρόσβαση.Να είναι χρωµατισµένα για την αναγνώρισή 
τους στο διάλυµα.Να είναι προφορτωµένα σε σύριγγα για εύκολη διάλυση µε το 
σκιαγραφικό.Να διατίθενται σε διάφορα µεγέθη από 75-1100µm  
και σε συσκευασίες των  2ml 
 
 
13, 14,15. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ 150 - 180cm. 

Να είναι κατασκευασµένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράµµατος Νικελίου-Τιτανίου 
(Nitinol), για αντοχή στο τσάκισµα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο µε 
µνήµη του σχήµατός του, στρογγυλεµένο, ευέλικτο και ατραυµατικό και ειδικό ακτινοσκιερό 
εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης, σε όλο το µήκος του 
σύρµατος, για την ασφαλή και ατραυµατική καθοδήγησή τους µέσα από ασβεστωµένα και µε 
δύσκολες ανατοµίες (ελικωµένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών 
(perforation). 
Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρµάτων να είναι αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη 
µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να 
µην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
Να διατίθενται σε µήκη 150, 180 cm και όλες τις διαµέτρους από 0.018΄΄, 0.025΄΄, 0.032΄΄, 
0.035΄΄ και 0.038΄΄. Να διαθέτουν ευθύ ή κεκαµµένο άκρο (τύπου J) καθώς επίσης και 
διαφορετικά µήκη εύκαµπτου άκρου 3, 5 και 8 cm 

 
16. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ  260cm.  
Να είναι κατασκευασµένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράµµατος Νικελίου-Τιτανίου 
(Nitinol), για αντοχή στο τσάκισµα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο µε 
µνήµη του σχήµατός του, στρογγυλευµένο, ευέλικτο και ατραυµατικό και ειδικό ακτινοσκιερό 
εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης, σε όλο το µήκος του 
σύρµατος, για την ασφαλή και ατραυµατική καθοδήγησή τους µέσα από ασβεστωµένα και µε 
δύσκολες ανατοµίες (ελικωµένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών 
(perforation). 
Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρµάτων να είναι αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη 
µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να 
µην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
Να διατίθενται σε δύο τύπους standard και stiff. Να διατίθενται σε µήκη 260cm και όλες τις 
διαµέτρους από 0.018΄΄,0,020'', 0.025΄΄, 0.032΄΄, 0.035΄΄ και 0.038΄΄. Να διαθέτουν ευθύ ή 
κεκαµµένο άκρο (τύπου J) καθώς επίσης και διαφορετικά µήκη εύκαµπτου άκρου 3, 5 και 8 
cm 

 
 

17. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ STIFF 150 - 180cm 
Να είναι κατασκευασµένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράµµατος Νικελίου-Τιτανίου 
(Nitinol), για αντοχή στο τσάκισµα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο µε 
µνήµη του σχήµατός του, στρογγυλευµένο, ευέλικτο και ατραυµατικό και ειδικό ακτινοσκιερό 
εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης, σε όλο το µήκος του 
σύρµατος, για την ασφαλή και ατραυµατική καθοδήγησή τους µέσα από ασβεστωµένα και µε 
δύσκολες ανατοµίες (ελικωµένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών 
(perforation). 
Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρµάτων να είναι αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη 
µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να 
µην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
Να διατίθενται σε µήκος 260cm και όλες τις διαµέτρους από 0.020΄΄, 0.025΄΄, 0.032΄΄, 0.035΄΄ 
και 0.038΄΄. Να διαθέτουν ευθύ ή κεκαµµένο άκρο (τύπου J) καθώς επίσης και διαφορετικά 
µήκη εύκαµπτου άκρου 3, 5 και 8 cm. 

 



53.ΘΗΚΑΡΙΑ- Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ PTA  45cm. 

Να είναι κατασκευασµένα από Nylon µε ενίσχυση από σπειροειδές έλασµα χειρουργικού 
χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για µειωµένες τριβές. Τo άπω (distal) 
άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκιερό ΄΄Gold marker΄΄ , να είναι ιδιαίτερα ατραυµατικό, µε οµαλή 
µετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και µε εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πλαστικό 
πολυµερές για εύκολη καθοδήγηση µέσα από δύσκολες και ασβεστωµένες ανατοµίες. Η 
υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή 
ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Nα διαθέτουν αποσπώµενη 
σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιηµένη περιστρεφόµενη βαλβίδα τύπου Υ (Tuohy-
Borst valve).  
 
57. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ  ΜΗΚΟΥΣ PIG-TAIL.   

 Να είναι κατασκευασµένοι από υλικό µαλακού τύπου (πολυαµίδιο) συνεχές (one piece) µε 
ενσωµατωµένο συρµάτινο πλέγµα έως και 10 cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και 
προωθητικότητα.  Να διαθέτουν µεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr : =1.10mm ).  

 
58 .ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ STRAIGHT.   

 Να είναι κατασκευασµένοι από υλικό µαλακού τύπου (πολυαµίδιο) συνεχές (one piece) µε 
ενσωµατωµένο συρµάτινο πλέγµα έως και 10 cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και 
προωθητικότητα.  Να διαθέτουν µεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr : =1.10mm  

 
59. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ  ΜΗΚΟΥΣ VERTEBRAL   

 Να είναι κατασκευασµένοι από υλικό µαλακού τύπου (πολυαµίδιο) συνεχές (one piece) µε 
ενσωµατωµένο συρµάτινο πλέγµα έως και 10 cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και 
προωθητικότητα.  Να διαθέτουν µεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr : =1.10mm ).  
 

 

60. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ VERTEBRAL 

Να είναι κατασκευασµένοι από Nylon µε ειδική συρµάτινη πλέξη και ατραυµατικό άκρο, έτσι 
ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρµάτινο οδηγό ή ακόµη και έναν 
µικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυµητό σηµείο. 
Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης έως και 40 
cm από το τελικό άκρο τους, για να µπορούν να περνάνε µέσα από πολύ ασβεστωµένα 
αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατοµίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι 
αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του 
υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
 

 

64.ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ HEADHUNTER. 

Να είναι κατασκευασµένοι από Nylon µε ειδική συρµάτινη πλέξη και ατραυµατικό άκρο, έτσι 
ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρµάτινο οδηγό ή ακόµη και έναν 
µικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυµητό σηµείο. 
Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης έως και 40 
cm από το τελικό άκρο τους, για να µπορούν να περνάνε µέσα από πολύ ασβεστωµένα 
αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατοµίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι 
αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του 
υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
 
65.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ HEADHUNTER  

 Να είναι κατασκευασµένοι από υλικό µαλακού τύπου (πολυαµίδιο) συνεχές (one piece) µε 
ενσωµατωµένο συρµάτινο πλέγµα έως και 10 cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και 
προωθητικότητα.  Να διαθέτουν µεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr : =1.10mm ).  
 
67. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ  COBRA 1 

Να είναι κατασκευασµένοι από υλικό µαλακού τύπου (πολυαµίδιο) συνεχές (one piece) µε 
ενσωµατωµένο συρµάτινο πλέγµα έως και 10 cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και 
προωθητικότητα.  Να διαθέτουν µεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr : =1.10mm)  
 
 

68. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ  COBRTA 2.   



 Να είναι κατασκευασµένοι από υλικό µαλακού τύπου (πολυαµίδιο) συνεχές (one piece) µε 
ενσωµατωµένο συρµάτινο πλέγµα έως και 10 cm από το άκρο τους για καλή υποστήριξη και 
προωθητικότητα.  Να διαθέτουν µεγάλο εσωτερικό αυλό (5Fr : =1.10mm ). Να διατίθενται σε  
τύπους Cobra1,2,3, Simmons 1,2,3 Headhunter1,2,Vertebral,Straight,Pigtail,Straight 
tapered,Renal,J curve1,2,3,Shepherd Hook,Mani,Hinck,Bentson, µε ή χωρίς πλαινές οπές και 
µήκη από 65-110cm. 
 
69. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ COBRA 1. 

Να είναι κατασκευασµένοι από Nylon µε ειδική συρµάτινη πλέξη και ατραυµατικό άκρο, έτσι 
ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρµάτινο οδηγό ή ακόµη και έναν 
µικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυµητό σηµείο. 
Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης έως και 40 
cm από το τελικό άκρο τους, για να µπορούν να περνάνε µέσα από πολύ ασβεστωµένα 
αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατοµίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι 
αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του 
υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
. 
 
70. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ COBRA 2 

Να είναι κατασκευασµένοι από Nylon µε ειδική συρµάτινη πλέξη και ατραυµατικό άκρο, έτσι 
ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρµάτινο οδηγό ή ακόµη και έναν 
µικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυµητό σηµείο. 
Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης έως και 40 
cm από το τελικό άκρο τους, για να µπορούν να περνάνε µέσα από πολύ ασβεστωµένα 
αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατοµίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι 
αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του 
υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
Να διατίθονται σε όλους τους τύπους σχήµατος τελικού άκρου και σε µήκη 40, 65, 80, 100, 
110 και 120 cm. 
 
71. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ SIMMONS 1 

Να είναι κατασκευασµένοι από Nylon µε ειδική συρµάτινη πλέξη και ατραυµατικό άκρο, έτσι 
ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρµάτινο οδηγό ή ακόµη και έναν 
µικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυµητό σηµείο. 
Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης έως και 40 
cm από το τελικό άκρο τους, για να µπορούν να περνάνε µέσα από πολύ ασβεστωµένα 
αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατοµίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι 
αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του 
υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
. 
 
72. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ SIMMONS 2 

Να είναι κατασκευασµένοι από Nylon µε ειδική συρµάτινη πλέξη και ατραυµατικό άκρο, έτσι 
ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρµάτινο οδηγό ή ακόµη και έναν 
µικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυµητό σηµείο. 
Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης έως και 40 
cm από το τελικό άκρο τους, για να µπορούν να περνάνε µέσα από πολύ ασβεστωµένα 
αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατοµίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι 
αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του 
υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
 
76. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ BENTSON 1. 

Να είναι κατασκευασµένοι από Nylon µε ειδική συρµάτινη πλέξη και ατραυµατικό άκρο, έτσι 
ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρµάτινο οδηγό ή ακόµη και έναν 
µικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυµητό σηµείο. 
Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης έως και 40 
cm από το τελικό άκρο τους, για να µπορούν να περνάνε µέσα από πολύ ασβεστωµένα 
αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατοµίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι 
αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του 
υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες. 



 
77. ΕΙ∆ΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ BENTSON 2 

Να είναι κατασκευασµένοι από Nylon µε ειδική συρµάτινη πλέξη και ατραυµατικό άκρο, έτσι 
ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρµάτινο οδηγό ή ακόµη και έναν 
µικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυµητό σηµείο. 
Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυµµα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυµερές πολυοθρεθάνης έως και 40 
cm από το τελικό άκρο τους, για να µπορούν να περνάνε µέσα από πολύ ασβεστωµένα 
αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατοµίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι 
αποτέλεσµα χηµικής επεξεργασίας εφαρµοσµένη µε µοριακή ένωση στην επιφάνεια του 
υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες. 
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