
 

                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ» 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Παροχετεύσεις pen-rose  από latex   ½,    150 

2 Παροχετεύσεις pen-rose  από latex  1/4    150 

3 Παροχετεύσεις pen-rose  από latex   ¾   150 

4 Παροχετεύσεις pen-rose  από latex  3/8     200 

5 

Παροχετεύσεις τραύματος κενού με φιάλη 
χωρητικότητας 600 ml. Mε ακτινοσκιερό 
καθετήρα σε διπλή αποστειρωμένη 
συσκευασία. Να διατίθενται σε πλήρες set 
(τροκάρ –καθετήρας-φιάλη)   . Νο 12   

50 

6 

Παροχετεύσεις τραύματος κενού με φιάλη 
χωρητικότητας 600 ml. Mε ακτινοσκιερό 
καθετήρα σε διπλή αποστειρωμένη 
συσκευασία. Να διατίθενται σε πλήρες set 
(τροκάρ –καθετήρας-φιάλη)   . Νο   14   

100 

7 

Παροχετεύσεις τραύματος κενού με φιάλη 
χωρητικότητας 600 ml. Mε ακτινοσκιερό 
καθετήρα σε διπλή αποστειρωμένη 
συσκευασία. Να διατίθενται σε πλήρες set 
(τροκάρ –καθετήρας-φιάλη)   .Νο  16    

300 

8 

Παροχετεύσεις τραύματος κενού με φιάλη 
χωρητικότητας 600 ml. Mε ακτινοσκιερό 
καθετήρα σε διπλή αποστειρωμένη 
συσκευασία. Να διατίθενται σε πλήρες set 
(τροκάρ –καθετήρας-φιάλη)   .Νο   18    

300 

9 
Ανταλλακτική φιάλη παροχέτευσης τραύματος 
κενού χωρητηκότητας 600 ml 

400 

10 

Σύστημα παροχετεύσεων  και συλλογής 
τραυμάτων, μιας χρήσεως με βαλβίδα 
σταθεροποίησης.  Να αποτελείται από 
ακτινοσκιερό-ατραυματικό-σιλικονούχο 
καθετήρα διάτρητο και πολυαυλικό  
διαστάσεων   4mm   

20 

11 

Σύστημα παροχετεύσεων  και συλλογής 
τραυμάτων, μιας χρήσεως με βαλβίδα 
σταθεροποίησης.  Να αποτελείται από 
ακτινοσκιερό-ατραυματικό-σιλικονούχο 
καθετήρα διάτρητο και πολυαυλικό  
διαστάσεων      7mm   

20 

12 

Σύστημα παροχετεύσεων  και συλλογής 
τραυμάτων, μιας χρήσεως με βαλβίδα 
σταθεροποίησης.  Να αποτελείται από 
ακτινοσκιερό-ατραυματικό-σιλικονούχο 
καθετήρα διάτρητο και πολυαυλικό  
διαστάσεων    10 mm  

10 

13 Σωλήνες Kherr 12 mm 3 

14 Σωλήνες Kherr-  14 mm 3 

15 Σωλήνες Kherr-   16 mm 3 



16 
Σωλήνες παροχέτευσης  από latex  7 mm  σε 
κουλούρες.  

1 

17 
Σωλήνες παροχέτευσης  από latex  8 mm    σε 
κουλούρες 

1 

18 
Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης 8 mm  σε 
κουλούρες  20 μέτρων. 

1 

19 
Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης 10 mm σε 
κουλούρες 20 μέτρων. 

1 

20 

Φιάλες κλειστές παροχέτευσης θώρακα billow   
2 θαλάμων    χωρητικότητας 2,5-3 lit  
αποστειρωμένες με λαβές και ασφαλή βάση                                 100 

21 

Φιάλες κλειστές παροχέτευσης θώρακα billow   
3 θαλάμων    χωρητικότητας 2,5-3 lit  
αποστειρωμένες με λαβές και ασφαλή βάση                                   20 

22 Παροχέτευση   ΕΝΥ πλήρες σετ 15 

 

                           


