
TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 1 

Βελόνες πλύσεως δακρυϊκών οδών , μιας 
χρήσης 

 2 

Διαθερμίες μιας χρήσης για οφθαλμολογική 
χρήση 

 3 Θεραπευτικοί φακοί επαφής 

 4 

Κάνουλες για υδροδιαχωρισμού 27g,μιας 
χρήσης 

 5 

Καπάκια αποστειρωμένα για Χειρουργικό 
μικροσκόπιο. 

 6 

  Κάνουλες Κυστοτόμοι   κεκαμένοι 27g, μιας 
χρήσης 

 7 Λάμπες για σχιμοειδή Οφθαλμολογική λυχνία 

 8 

Λειαντές οπισθίου περιφακίου όλων των 
τύπων (σκληρή άκρη-άκρη σιλικόνηςκ.λ.π.) 
(Polishers – Scrapers) μιας χρήσης 

 9 

Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα για 
οφθαλμολογικές επεμβάσεις καταρράκτη, με 
σάκους περισυλλογής υγρών  εκατέρωθεν 
του πεδίου , ενσωματωμένο  αυτοκόλλητο  
τεμνόμενο οθώνειο  xωρίς οπή.       
1,20χ1,70cm,  (περίπου)        

 10 

Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα για 
οφθαλμολογικές επεμβάσεις καταρράκτη, με 
σάκους περισυλλογής υγρών  εκατέρωθεν 
του πεδίου , ενσωματωμένο  αυτοκόλλητο  
τεμνόμενο οθώνειο  xωρίς οπή.                
1,60χ2,50  cm      

 11 

Πακέτα υλικων χειρουργείου καταρράκτη 
αποστειρωμένο μιας χρήσης   

 12 Σινική μελάνη για βαφή περιφακίου 

 13 Χαρτάκια Φλουροεσκεϊνης για τονομέτρηση 

 14 

Κουτιά αποστείρωσης με λάχνες σιλικόνης  
3χ26χ15    

 15 

   Κουτιά αποστείρωσης με λάχνες σιλικόνης                                                                    
30χ20χ5     

 16 

Μαχαιρίδιο 15 μοιρών  μιας χρήσης με 
χειρολαβή από ιατρικό χάλυβα για πλάγια 
είσοδο στον πρόσθιο θάλαμο βοηθητικών 
εργαλείων . 

 17 

Μαχαιρίδιο μιας χρήσης τύπου Crescent 
κεκαμένο -ευθύ με χειρολαβή για επέκταση 
αρχικής τομής φακοθρυψίας καθώς και για 
εγχείρηση γλαυκώματος.   

 18 

Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας-Λόγχες  μιας 
χρήσης, από ιατρικό χάλυβα με ειδικό 
σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις , 
19 & 20 gauge.  
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 19 

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 

 20 

Κασέτες φακοθρυψίας (Legacy  2000 
MACKOOL) με ΤΙP 

 21 

Στυλεός πρόσθιας βιτρεκτομής για μηχάνημα 
Legacy 

 22  Διαθερμία καλώδιο για Legacy 

 23  Διαθερμία στυλεός για Legacy 

 24 Δακτύλιοι περιφακίου όλων των διαμέτρων 

 25 Άγκιστρα διαστολής ίριδας  

 26 Κερατοειδικός φακός υαλοειδεκτομής 

 27 

Tριγωνάκια οφθαλμολογικά αποστειρωμένα 
μιας χρήσης 


