
                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                            «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»  

 
1 

Aπορροφητικός τάπητας δαπέδου Χειρουργείου 2 
όψεων,                                100x150   33141000-0 

2 

Σετ ρύγχη  αναρροφήσεων κοιλίας μιας χρήσης 
ατραυματικά  χωρις οπή ελεγχου, με  σωλήνα 
μήκους  2 μέτρων    33141000-0 

3 
Σωλήνες  αναρρόφησης  μήκους  3,0 m  6mm –
8mm fr περίπου     33141000-0 

4 
Σωλήνες  αναρρόφησης  μήκους  2,0 m  6mm –
8mm fr περίπου  1000     33141000-0 

5 Βούρτσες χειρουργείου μιας χρήσης χωρίς 
αντισηπτικό   33141000-0 

6 
Βουρτσάκια καθαρισμού κυστεοσκοπίων   33141000-0 

7 Εκριζωτές κιρσών σαφηνεκτομής (stripper)  100 
cm   33141000-0 

8 

Καπέλα χειρουργείου μιας χρήσης   από υλικό non 
woven  με ορατη διάτρηση και λάστιχο πίσω     33141000-0 

9 

Καπέλα χειρουργείου μιας χρήσης Ολικής κάλυψης 
προσώπου,  από υλικό non woven  με  ορατή 
διάτρηση Ηοοdς   33141000-0 

10 

Κουτιά χάρτινα (Halipack) 60 lit για απόρριψη 
μολυσματικών   33141000-0 

11 Καλώδια διαθερμίας μονοπολικά πολλαπλών 
χρήσεων λαπαροσκοπικών  επεμβάσεων για 
διαθερμία τύπου Berchold   

  33141000-0 

12 Καλώδια διαθερμίας μονοπολικά πολλαπλών 
χρήσεων λαπαροσκοπικών  επεμβάσεων για 
διαθερμία   Bowa. 

  33141000-0 

13 Καλώδια διαθερμίας μονοπολικά πολλαπλών 
χρήσεων  διουρηθρικών επεμβάσεων για 
διαθερμία τύπου Berchold  . 

  33141000-0 

14 Καλώδια διαθερμίας μονοπολικά πολλαπλών 
χρήσεων  διουρηθρικών επεμβάσεων για 
διαθερμία τύπου   Bowa. 

  33141000-0 

15 

Κουτιά για ιστολογικά παρασκευάσματα με πώμα 
ασφαλείας πιεστικό και όχι βιδωτό,  από 1000 ml          33141000-0 

16 

Κουτιά για ιστολογικά παρασκευάσματα με πώμα 
ασφαλείας πιεστικό και όχι βιδωτό από 2500ml   33141000-0 

17 

Κουτιά για ιστολογικά παρασκευάσματα με πώμα 
ασφαλείας πιεστικό και όχι βιδωτό,  από 3000 ml          33141000-0 



18 

Κουτιά για ιστολογικά παρασκευάσματα με πώμα 
ασφαλείας πιεστικό και όχι βιδωτό,  από 5000 ml          33141000-0 

19 
Κάλυμμα τραπεζιού  εργαλειοδοσίας MAYO μια 
χρήσης  80X140  CM  δύο στρωμάτων από 
αδιάβροχο ανθεκτικό υλικό  και αντιολισθητική 
ενισχυση  ελευθερο ινων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                33141000-0 

20 

Κάλυμμα τραπεζιού  χειρουργικών εργαλειων μια 
χρήσης με ενισχυση , 2 στρωμάτων μεγέθη 
150x190 cm από αδιάβροχο ανθεκτικό υλικό  και 
αντιολισθητική ενισχυση  ελευθερο ινων.   33141000-0 

21 

Κάλυμμα κάμερας λαπαροσκοπίου τηλεσκοπικό 14 
cm x 250 cm με ειδικό αυτοκόλλητο σύνδεσης με 
την οπτική του λαπαροσκοπίου   33141000-0 

22 Κάλυμμα ακτινολογικής κασέτας  διαφανές  60χ70 
cm     33141000-0 

23 Κάλυμμα διαφανές αποστειρωμένο με ελαστικό 
πλαίσιο 50χ100     33141000-0 

24 σετ καλυψης  χειρουργικής τράπεζας  και 
μεταφοράς  ασθενή      33141000-0 

25 Κάλυμμα ακτινοσκοπικού   c -arm  (90χ220 
)περίπου    33141000-0 

26 Καλώδιο για πλάκα γείωσης διαθερμίας 
πολλαπλών χρήσεων, τύπου  ,  AESCULAP     33141000-0 

27 Καλώδιο για πλάκα γείωσης διαθερμίας 
πολλαπλών χρήσεων, τύπου  ,  ..BOWA        33141000-0 

28 Κουστούμια χειρουργείου μιας χρήσης  L   33141000-0 

29 Λεπίδες νυστεριών  11    33141411-4 

30 Λεπίδες νυστεριών   ,15    33141411-4 

31 Λεπίδες νυστεριών  21     33141411-4 

32 Θηκάρια  μιας χρησης λαβής χειρουργικού 
προβολέα αποστειρωμένα   33141000-0 

33 Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας 
χρήσης, αδιάβροχες ΑΠΛΕΣ L   33141000-0 

34 Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας 
χρήσης, αδιάβροχεςΑΠΛΕΣ XL   33141000-0 

35 Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας 
χρήσης, αδιάβροχες Με εξωτερική ή εσωτερική  
πλαστική ενίσχυση σε ολο το μπροστινό μέρος 
της μπλούζας και   στα μανίκια μεγέθη XL μήκους  
150cm .   33141000-0 

36 Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας 
χρήσης, αδιάβροχες Ουρολογικής χρήσης TUR, 
αδιάβροχη στο μπροστινό τμήμα  με πιέτα στο 
κέντρο του στήθους XL 150 cm   33141000-0 

37 

Μάσκες χειρουργείου μιας χρήσης τριών  
στρωμάτων με επιρρήνιο έλασμα σε ολο το μήκος 
,υποαλλεργικές με αναδιπλώσεις και κορδόνια   33141000-0 

38 Μάσκες  αντιθαμβωτικές      33141000-0 



39 

Mάσκες Με  ασπίδα προστασίας μ.χ να φέρουν 
ειδική ασπίδα ζελατίνας, τριών  στρωμάτων με 
επιρρήνιο έλασμα σε ολο το μήκος ,υποαλλεργικές 
με αναδιπλώσεις και κορδόνια   33141000-0 

40 

Μαρκαδόροι σώματος( δερμογραφοι) 
αποστειρωμένοι με σήμανση και χάρακα   33141000-0 

41 Mαχαιρίδια διαθερμιών πολλαπλών χρήσεων για 
4mm υποδοχή, ευθέα     33141400-4 

42 Mαχαιρίδια διαθερμιών πολλαπλών χρήσεων για 
4mm υποδοχή ρομβοειδή    33141400-4 

43 Μπλούζες απλές εξεταστικές . Αδιαφανείς μη 
αποστειρωμένες με λάστιχο στα μανίκια από υλικό 
non woven   33141000-0 

44 

Νυστέρια με λαβή μιας χρήσεωςΑπό ανοξείδωτο 
χάλυβα  Αγγλίας. Συσκευασμένη σε αδιάβροχη 
αεροστεγή συσκευασίαΜε προστατευτικό 
κάλυμμα λεπίδας. Με ασφαλές άνοιγμαΝα 
διατίθενται σε  μεγέθη  11                                                 33141400-4 

45 

Νυστέρια με λαβή μιας χρήσεωςΑπό ανοξείδωτο 
χάλυβα  Αγγλίας. Συσκευασμένη σε αδιάβροχη 
αεροστεγή συσκευασίαΜε προστατευτικό 
κάλυμμα λεπίδας. Με ασφαλές άνοιγμαΝα 
διατίθενται σε  μεγέθη    15                                                   33141400-4 

46 

Νυστέρια με λαβή μιας χρήσεωςΑπό ανοξείδωτο 
χάλυβα  Αγγλίας. Συσκευασμένη σε αδιάβροχη 
αεροστεγή συσκευασίαΜε προστατευτικό 
κάλυμμα λεπίδας. Με ασφαλές άνοιγμαΝα 
διατίθενται σε  μεγέθη    21       33141400-4 

47 

Διαθερμίες μίας χρήσης μονοπολικές για 
διαθερμίες   με button κοπής και αιμόστασης   33141000-0 

48 Θερμοκαυτήρες μπαταρίας μιας χρήσης για γενική 
χειρουργική   33141000-0 

49 Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσης χειρουργείου 
μονές με χτένι    33141000-0 

50 Κερί για αιμόσταση      2,5 gr                                                         33141000-0 

51 Μαχαιρίδια διαθερμιών 15cm ΜΧ   33141000-0 

52 

Πλάκες γείωσης διαθερμίας πολλαπλών χρήσεων  
παίδων  με καλώδιο, για διαθερμίες , τύπου 
Berchtold-   33141000-0 

53 

Πλάκες γείωσης διαθερμίας πολλαπλών χρήσεων  
παίδων και ενηλίκων με καλώδιο, για διαθερμίες , 
τύπου -Bowa   33141000-0 

54 Πλάκες γείωσης διαθερμίας  μ.χ  αυτοκόλλητες με 
διπλή αγώγιμη επιφάνεια ενηλίκων   33141000-0 

55 Ποδονάρια μιας χρήσης μακριά αποστειρωμένα 50 
χ 110 cm   33141000-0 

56 Παπουτσάκια μιας χρήσης κοντά   33141000-0 



57   Σάκος αναρρόφησης μιας χρήσεως 

χωρητικότητας 2000ml με εσωτερική βαλβίδα-
φίλτρο     33141000-0 

58 Σάκοι ουρητηροστομίας διαφανείς αυτοκόλλητοι 
με ασφαλές κλείσιμο  στη έξοδο των ούρων ..Η 
κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη,με 
βαλβίδες αντεπιστροφής και με δυνατότητα 
προσαρμογής του ανοίγματος έως 54 mm   33141600-6 

59 Σάκοι κολοστομίας αυτοκόλλητοι ,διαφανείς με 
δυνατότητα προσαρμογής του ανοίγματος έως 60 
mm και φίλτρο για κατακράτηση οσμών  .   33141600-6 

60 

Σύστημα δύο τεμαχίων βάση–σάκος.κολοστομίας 
Βαση:εύκαμπτη  επίπεδη ,με υποδοχές ζώνης   
Σακκος:διαφανής που να συνδυάζεται με την 
αντιστοιχη βαση  με φίλτρο αερίων     100mm    33141600-6 

61 

  Σύστημα δύο τεμαχίων βάση–σάκος.-
ουρητηροστομίας                         
Βαση:εύκαμπτη  επίπεδη με υποδοχές ζώνης   
Σακκος:διαφανής που να συνδυάζεται με την 
αντιστοιχη βαση  με φίλτρο αερίων  .   33141600-6 

62 

Σάκοι μολυσμένου ιματισμού-αυτοδιάλυτοι στο 
πλυντήριο   33141000-0 

63 

Συρραπτικές μηχανές δέρματος μιας χρήσης  35 w   33141000-0 

64 Συρραπτικά εντέρου Αυτόματα ευθύγραμμα 
συρραπτικά μχ  με κλιπς τιτανίου διαστάσεων 90 
mm                                                                  33141000-0 

65 

Aνταλλακτικές κασσέτες για αυτόματο 

ευθύγραμμο συραπτικό μχ με κλιπς τιτανίου 
διαστάσεων 90 mm    33141000-0 

66 

Ευθύγραμμα αρθρούμενα περιστρεφόμενα 55mm 
με 4,8 μεγέθos κλιπς.                                                      33141000-0 

67 

Kοπτοράπτες 60mm  μχ με κλιπς τιτανίου              33141000-0 

68 

Aνταλλακτικές κασσέτες για Kοπτοράπτες 60-mm  
μχ με κλιπς τιτανίου      33141000-0 

69 Kοπτοράπτες 80mm  μχ με κλιπς τιτανίου              33141000-0 

70 
Aνταλλακτικές κασσέτες για Kοπτοράπτες 80-mm  
μχ με κλιπς τιτανίου      33141000-0 

71 Κοπτοράπτες με κυρτή κεφαλή γραμμή συρραφής  

48mm και Γραμμή  διατομής 40mm                                  33141000-0 

72 Κυκλικοί αναστομωτήρες μχ   25 mm  με σπαστή   
κεφαλή.                                                                         33141000-0 

73 Κυκλικοί αναστομωτήρες μχ   29mm με σπαστή   
κεφαλή.                                                                         33141000-0 

74 Κυκλικοί αναστομωτήρες μχ    34mm με σπαστή   
κεφαλή.                                                                         33141000-0 

75 Κυκλικός αναστομωτήρας αιμορροιδεκτομής     33141000-0 

76 Σύρμα Zigle-συρμάτινα πριόνια   33141000-0 

77 Τροκάρ για billow  τα νούμερα  20     33141000-0 



78 Τροκάρ για billow  τα νούμερα  24     33141000-0 

79 Τροκάρ για billow  τα νούμερα  28    33141000-0 

80 Τροκάρ για billow  τα νούμερα   32      33141000-0 

81 Ταινίες συγκόλλησης μικρών τραυμάτων (steri-
strip) 6χ75  mm      33141000-0 

82 Ταινίες συγκόλλησης μικρών τραυμάτων (steri-
strip)  12χ20 mm       33141000-0 

83 λαστιχακια  σιλικόνης μιας χρήσης 1,1χ45 εκ 

  33141000-0 

84 Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα τριών 
στρωμάτων από υλικό non -woven και πλαστικό  
αυτοκόλλητα διαστάσεων 50x60   xωρίς οπή   33141000-0 

85 Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα τριών 
στρωμάτων από υλικό non -woven και πλαστικό  
αυτοκόλλητα διαστάσεων 50x60   με οπή   33141000-0 

86 Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα τριών 
στρωμάτων από υλικό non -woven και πλαστικό  
αυτοκόλλητα διαστάσεων 75χ100 χωρίς οπή     33141000-0 

87 Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα τριών 
στρωμάτων από υλικό non -woven και πλαστικό  
αυτοκόλλητα διαστάσεων 100χ100 χωρίς οπή    33141000-0 

88 Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα τριών 
στρωμάτων από υλικό non -woven και πλαστικό  
αυτοκόλλητα διαστάσεων 120χ150 χωρίς οπή    33141000-0 

89 Χειρουργικά ουρολογικά πεδία TUR Διαστάσεων 
περίπου 150χ170 cm  από υλικό non wonen με 
ενσωματωμένη σακούλα συλλογής υγρών, με 
φίλτρο συλλογής ιστοτεμαχίων ,σύστημα 
παροχέτευσης υγρών και μεταλλικό έλασμα στη 
σακκούλα     33141000-0 

90 

Χειρουργικά πεδία  λαπαροσκοπικής 
χολοκυστεκτομής διαστάσεων 3χ2χ2,5 περιπου 
από υλικό που δεν αφήνει χνούδι,  αποστηρωμένο 
σε αδιάβροχη συσκευασια με στηρίγματα 
αναρρόφησης και διαθερμίας  ,οπή χειρουργικού 
πεδίου30χ35 εκ με αυτοκόλλητη ταινία 
περιμετρικά και πλευρικές θήκες για την 
τοποθέτηση των εργαλείων και υποδοχές 
συγκράτησης εργαλείων    33141000-0 

91 Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα με 
αυτοκόλλητο opcite χωρίς οπή , διαστάσεων, 
35χ40 cm       33141000-0 

92 Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα με 
αυτοκόλλητο opcite χωρίς οπή , διαστάσεων,                         
45χ60, cm     33141000-0 

93 Ψαλίδια αφαίρεσης μεταλλικών ραμμάτων   33141000-0 

94 Χειρουργικά πεδία άκρων  Πεδίο U με σχισμή 
τριών στρωμάτων. Διαστάσεων 200 χ 260 cm                                                             33141000-0 

95 Χειρουργικά  Πεδία άκρων με οπή ελαστική  τριών 
στρωμάτων Διαστάσεων 220 χ 320 cm    33141000-0 

96  Πεδίο αρθροσκόπησης με σάκο περισυλλογής (3 
τριών στρωμάτων, οπή 7 cm 225 χ 230 cm .    33141000-0 

97  Πεδίο κάθετης απομόνωσης  .Διαφανές,με 
μεμβράνη τομής ,υποδοχές αναρρόφησης,,σάκο  
συλλογής υγρών  διαστάσεων  235χ320 περίπου    33141000-0 



98 Λαβίδα ηλεκτροσυγκόλλησης και διατομής  

αγγείων και ιστών  πάχους μεχρι 7 mm  με μήκος 
στυλεου 20cm και διάμετρο 10 mm   33141000-0 

99 Λαβίδα ηλεκτροσυγκόλλησης και διατομής  
αγγείων και ιστών  πάχους μεχρι 7 mm  με μηκος 
στυλεού 16,5cm     33141000-0 

                     

 

 

 

                                                                                      

 

                                                                         


