
Α/Α ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΣΕΤ 

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8F

Σετ διαδερμικής νεφροστομίας με ειδική εσωτερική υδρόφιλη επικάλυψη True Slide 

Plus  με μνήμη επαναφοράς για αποφυγή εσωτερικής κρούστας.

Ο καθετήρας να παρέχεται σε 8F με συνολικό μήκος καθετήρα 35cm και ωφέλιμο 

28cm με άκρο pigtail κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη με μεγάλες οπές σε όλο 

το μήκος του για καλύτερη παροχέτευση. Να συμπεριλαμβάνεται  μεταλλική και 

πλαστική κάνουλα με obturator  και σύστημα  Locking με απεριόριστη δυνατότητα 

κλειδώματος  με σημαντή. Το σετ ακόμα περιλαμβάνει  Σετ εισαγωγής 3-σταδίων 

Posi-stick  με ομοαξονικό σετ διαστολέων 4 & 5F, σύρμα 0,018’’ με άκρο από 

πλατίνα μήκους 70cm και  σύρμα 0,038’’ τύπου J με μήκος 150cm, septum cap  και 

διαστολείς 8 &10F
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ΣΕΤ 

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

10F

Σετ διαδερμικής νεφροστομίας με ειδική εσωτερική υδρόφιλη επικάλυψη True Slide 

Plus  με μνήμη επαναφοράς για αποφυγή εσωτερικής κρούστας.

Ο καθετήρας να παρέχεται σε 10F με συνολικό μήκος καθετήρα 35cm και ωφέλιμο 

28cm με άκρο pigtail κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη με μεγάλες οπές σε όλο 

το μήκος του για καλύτερη παροχέτευση. Να συμπεριλαμβάνεται  μεταλλική και 

πλαστική κάνουλα με obturator  και σύστημα  Locking με απεριόριστη δυνατότητα 

κλειδώματος  με σημαντή. Το σετ ακόμα περιλαμβάνει  Σετ εισαγωγής 3-σταδίων 

Posi-stick  με ομοαξονικό σετ διαστολέων 4 & 5F, σύρμα 0,018’’ με άκρο από 

πλατίνα μήκους 70cm και  σύρμα 0,038’’ τύπου J με μήκος 150cm, septum cap  και 

διαστολείς 8,10F &12F
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ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σάκοι συλλογών με σύστημα TRUE-CLOSE,  χωρητικότητας 600ML με συνδετικό luer 

lock, ελαστικό Hook και ζώνη σταθεροποίησης
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ΣΕΤ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 

8F

Σετ παροχέτευσης χοληφόρων  με καθετήρα 8F συνολικού μήκους 50cm  με 

ωφέλιμο 41cm με άκρο pigtail με εσωτερική υδρόφιλη επικάλυψη για αποφυγή 

εσωτερικής κρούστας και απεριόριστο σύστημα  Locking  Τrue Close για αποτροπή 

διαρροών. Ο καθετήρας είναι κατασκευασμένος από  πολυουρεθάνη για ευκολία 

στο τσάκισμα με μεταλλικό Trocar και εύκαμπτη κάνουλα με obturator. 

Περιλαμβάνεται  Σετ εισαγωγής Posi-Stick 3-σταδίων ομοαξονικό σε μεγέθη 4 &5Fr 

με άκρο από πλατίνα και 21G βελόνα Trocar  με ηχογεννές άκρο. Περιλαμβάνονται 

ακόμα σύρμα 0,018’’ σε μήκος 70cm με άκρο από πλατίνα , σύρμα 0,038’’ με άκρο 

τύπου J σε μήκος 150cm , καπάκι septum και διαστολείς διακύμανσης μεγέθους ανά 

2Fr από 8 εώς 12F
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ΣΕΤ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 

10F

Σετ παροχέτευσης χοληφόρων  με καθετήρα 10F συνολικού μήκους 50cm  με 

ωφέλιμο 41cm με άκρο pigtail με εσωτερική υδρόφιλη επικάλυψη για αποφυγή 

εσωτερικής κρούστας και απεριόριστο σύστημα  Locking  Τrue Close για αποτροπή 

διαρροών. Ο καθετήρας είναι κατασκευασμένος από  πολυουρεθάνη για ευκολία 

στο τσάκισμα με μεταλλικό Trocar και εύκαμπτη κάνουλα με obturator. 

Περιλαμβάνεται  Σετ εισαγωγής Posi-Stick 3-σταδίων ομοαξονικό σε μεγέθη 4 &5Fr 

με άκρο από πλατίνα και 21G βελόνα Trocar  με ηχογεννές άκρο. Περιλαμβάνονται 

ακόμα σύρμα 0,018’’ σε μήκος 70cm με άκρο από πλατίνα , σύρμα 0,038’’ με άκρο 

τύπου J σε μήκος 150cm , καπάκι septum και διαστολείς διακύμανσης μεγέθους ανά 

2Fr από 8 εώς 12F
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ΚΑΘ. ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 8F

Καθετήρας αντικατάστασης διαδερμικής παροχέτευσης χοληφόρων σε μέγεθος 8F 

με άκρο pigtail μήκους 50-60cm για ευκολότερη παροχέτευση κατασκευασμένος 

από πολυουρεθάνη με RO Marker. Να είναι τύπου έσω-έξω σκληρότητας  με 

σύστημα Locking με απεριόριστη δυνατότητα κλειδώματος , να συπεριλαμβάνεται  

μεταλλική και εύκαμπτη κάννουλα και καπάκι septum
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ΚΑΘ. ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 10F

Καθετήρας αντικατάστασης διαδερμικής παροχέτευσης χοληφόρων σε μέγεθος 10F 

με άκρο pigtail μήκους 50-60cm για ευκολότερη παροχέτευση κατασκευασμένος 

από πολυουρεθάνη με RO Marker. Να είναι τύπου έσω-έξω σκληρότητας  με 

σύστημα Locking με απεριόριστη δυνατότητα κλειδώματος , να συπεριλαμβάνεται  

μεταλλική και εύκαμπτη κάννουλα και καπάκι septum
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ΘΗΚΑΡΙ PEELWAY 

6FR

Αποσχιζόμενο θηκάρι  PEELWAY μεγέθους 6Fr με διαβαθμίσεις 0,5Fr  με όσο το 

δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα. Να δέχεται σύρμα 

0,028’’ ή 0,038’’ σε μήκη 14,30,44 και 50 εκατοστά με σχεδιασμό φτερών και 

σύστημα κλειδώματος
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ΘΗΚΑΡΙ PEELWAY 

8FR

Αποσχιζόμενο θηκάρι  PEELWAY μεγέθους 8Fr με διαβαθμίσεις 0,5Fr  με όσο το 

δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα. Να δέχεται σύρμα 

0,028’’ ή 0,038’’ σε μήκη 14,30,44 και 50 εκατοστά με σχεδιασμό φτερών και 

σύστημα κλειδώματος
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ΘΗΚΑΡΙ PEELWAY 

9FR

Αποσχιζόμενο θηκάρι  PEELWAY μεγέθους 9Fr με διαβαθμίσεις 0,5Fr  με όσο το 

δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα. Να δέχεται σύρμα 

0,028’’ ή 0,038’’ σε μήκη 14,30,44 και 50 εκατοστά με σχεδιασμό φτερών και 

σύστημα κλειδώματος
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ΘΗΚΑΡΙ PEELWAY 

10FR

Αποσχιζόμενο θηκάρι  PEELWAY μεγέθους 10Fr με διαβαθμίσεις 0,5Fr  με όσο το 

δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα. Να δέχεται σύρμα 

0,028’’ ή 0,038’’ σε μήκη 14,30,44 και 50 εκατοστά με σχεδιασμό φτερών και 

σύστημα κλειδώματος
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HYDR. 

MICROCATHETER 

2,6-2,7FR

Υδρόφιλοι καθετήρες 2.6F  υπερεκλεκτικού καθετηριασμού αγγείων με  ωφέλιμο 

μήκος  105/125 cm.  Προφορτωμένο Σύρμα Multicurve  μεγέθους 0,021’’ σε μήκος 

140/160cm.

Ελάχιστος οδηγός καθετήρας 5F με υδρόφιλο μήκος 65-100 cm. Υλικό κατασκευής: 

Πολυαμίδιο με  άκρο από πολυουρεθάνη. Να είναι ανθεκτικοί σε πιέσεις της τάξεως 

εώς 1000psi. Ο ακτινοσκιερός σημαντής στο άκρο να είναι 0,9mm. Εσωτερικό 

πλέγμα από βολφράμιο με εσωτερική επικάλυψη με  PTFE για ομαλή μετάβαση του 

σύρματος , του εμβολικού υλικού, των υγρών εγχύσεως  ή των διαγνωστικών 

παραγόντων.
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ΚΑΘ.ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

10F

Καθετήρας μήκους 30εκ (ωφέλιμο 21εκ) με άκρο pigtail σε διάσταση 10Fr με 

υδρόφιλη επικάλυψη και locking pigtail με σημαντή. To Locking pigtail να έχει 

δυνατότητα απεριόριστου κλειδώματος με διάφανη σχεδιάση ώστε να είναι 

ευδιάκριτες οι διαρροές.  Κατασκευασμένος από ειδικό βιοσυμβατό υλικό 

πολυουρεθάνης και διαβάθμιση σκληρότητας. Περιλαμβάνεται μεταλλική κάνουλα 

με Trocar, ενισχυτική κάνουλα και εύκαμπτη κάνουλα με obturator
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ΚΑΘ.ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8F

Καθετήρας μήκους 30εκ (ωφέλιμο 21εκ) με άκρο pigtail σε διάσταση 8Fr με 

υδρόφιλη επικάλυψη και locking pigtail με σημαντή. To Locking pigtail να έχει 

δυνατότητα απεριόριστου κλειδώματος με διάφανη σχεδιάση ώστε να είναι 

ευδιάκριτες οι διαρροές.  Κατασκευασμένος από ειδικό βιοσυμβατό υλικό 

πολυουρεθάνης και διαβάθμιση σκληρότητας. Περιλαμβάνεται μεταλλική κάνουλα 

με Trocar, ενισχυτική κάνουλα και εύκαμπτη κάνουλα με obturator

84

ΚΑΘ.ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

12F

Καθετήρας μήκους 30εκ (ωφέλιμο 21εκ) με άκρο pigtail σε διάσταση 8Fr με 

υδρόφιλη επικάλυψη και locking pigtail με σημαντή. To Locking pigtail να έχει 

δυνατότητα απεριόριστου κλειδώματος με διάφανη σχεδιάση ώστε να είναι 

ευδιάκριτες οι διαρροές.  Κατασκευασμένος από ειδικό βιοσυμβατό υλικό 

πολυουρεθάνης και διαβάθμιση σκληρότητας. Περιλαμβάνεται μεταλλική κάνουλα 

με Trocar, ενισχυτική κάνουλα και εύκαμπτη κάνουλα με obturator
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ΚΑΘ.ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

14F

Καθετήρας μήκους 30εκ (ωφέλιμο 21εκ) με άκρο pigtail σε διάσταση 8Fr με 

υδρόφιλη επικάλυψη και locking pigtail με σημαντή. To Locking pigtail να έχει 

δυνατότητα απεριόριστου κλειδώματος με διάφανη σχεδιάση ώστε να είναι 

ευδιάκριτες οι διαρροές.  Κατασκευασμένος από ειδικό βιοσυμβατό υλικό 

πολυουρεθάνης και διαβάθμιση σκληρότητας. Περιλαμβάνεται μεταλλική κάνουλα 

με Trocar, ενισχυτική κάνουλα και εύκαμπτη κάνουλα με obturator


