
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κασέτες φακοθρυψίας (Legacy  2000 MACKOOL) με ΤΙP 20 

2 Διαθερμίες μιας χρήσης για οφθαλμολογική χρήση 30 

3 Θεραπευτικοί φακοί επαφής 10 

4 Κάνουλες για υδροδιαχωρισμού 27g,μιας χρήσης 1200 

5 Καπάκια αποστειρωμένα για Χειρουργικό μικροσκόπιο. 5 

6 Κάνουλες Κυστοτόμοι   κεκαμένοι 27g, μιας χρήσης 1500 

7 Λάμπες για σχιμοειδή Οφθαλμολογική λυχνία 10 

8 

Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα για οφθαλμολογικές επεμβάσεις 

καταρράκτη, με σάκους περισυλλογής υγρών  εκατέρωθεν του πεδίου 

, ενσωματωμένο  αυτοκόλλητο  τεμνόμενο οθώνειο  xωρίς οπή.       

1,20χ1,70cm,  (περίπου)        

1100 

9 Σινική μελάνη για βαφή περιφακίου 100 

10 Χαρτάκια Φλουροεσκεϊνης για τονομέτρηση 50 

11 Κουτιά αποστείρωσης με λάχνες σιλικόνης  3χ26χ15    3 

12 
   Κουτιά αποστείρωσης με λάχνες σιλικόνης                                                                    

30χ20χ5     
3 

13 

Μαχαιρίδιο 15 μοιρών  μιας χρήσης με χειρολαβή από ιατρικό 

χάλυβα για πλάγια είσοδο στον πρόσθιο θάλαμο βοηθητικών 

εργαλείων . 

1500 

14 

Μαχαιρίδιο μιας χρήσης τύπου Crescent κεκαμένο -ευθύ με 

χειρολαβή για επέκταση αρχικής τομής φακοθρυψίας καθώς και για 

εγχείρηση γλαυκώματος.   

50 



15 

Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας μιας χρήσης κεκαμένο, 2,75 χιλ. Με άνω 

και κάτω κοπτικά σημεία , από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό 

για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση κατά των 

αντανακλάσεων του μικροσκοπίου  και ειδική σήμανση στα 2 χιλ. 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης από το 

χειρουργό του βάθους της τομής 

1500 

16 Δακτύλιοι περιφακίου όλων των διαμέτρων 20 

17 Άγκιστρα διαστολής ίριδας  10 

18 Κερατοειδικός φακός υαλοειδεκτομής 2 

19 Tριγωνάκια οφθαλμολογικά αποστειρωμένα μιας χρήσης 1000 

20 

Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης 

ισότονο σε πλαστικό σάκο, που να μπορεί να τοποθετηθεί σε 

μηχάνημα φακοθρυψίας για τη δημιουργία ελεγχόμενης πίεσης του 

προσθίου θαλάμου κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαίρεσης του 

καταρράκτη, με παρόμοια σύνθεση και PH όπως του υδατοειδούς 

υγρού. Να περιέχει ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία και οργανικές ουσίες, 

αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση σε συσκευασία των 500ml. 

600 

21 

Kασέτα φακοθρυψίας για υπερήχους στρέψης 32KHz , αλλά και 

συμβατικούς υπερήχους, balanced  tip, κάλυμμα sleeve , test 

champers και κάλυμμα τραπεζιού μηχανήματος, μέσω του οποίου να 

επιτυγχάνετε η διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στο 

προκαθορισμένο από το χειρουργό επίπεδο. 

500 

22 

Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσης, τύπου γκιλοτίνας και 

πνευματικής οδήγησης, 23G 4.000 κοπών το λεπτό. Ο στυλεός να 

βρίσκεται σε πακέτο μαζί με μία κάνουλα έγχυσης και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με το ανωτέρω πακέτο φακοθρυψίας. 

 

40 

 

● Τα είδη α/α 20,21,22 θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ένα (1) συμβατό μηχάνημα φακοθρυψίας που θα 

διαθέσει ο προμηθευτής ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των επεμβάσεων του νοσοκομείου. Τα 

μηχανήματα θα πρέπει να είναι κατασκευής και τεχνολογίας της τελευταίας επταετίας (2007-2014). Να 

υπάρχει έγκριση χρήσης των μηχανημάτων αυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάλογος των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μηχάνημα εντός της Ελλάδας.  

 

 

 


