
TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 

 

1 Κόλλα ιστών βιολογική για επισκευή ελλειμμάτων μήνιγγας   18443100-7 

2 

Σφραγιστική –αεροστατική και αντισυμφυτική μεμβράνη 
σε μορφή φιλμ.Αυτοσυγκολούμενη-απορροφήσιμη  από 
πολυγαλακτικό οξύ και οξείδιο του γλυκοδίου και να 
εμπεριέχει μπλε του μεθυλενίου . διαστάσεων 100χ100 

18443100-7 

3 
Κλιπς Ν/Χ δερματικού κρημνού πλαστικά μιας χρήσεως 
τύπου Raney αποστειρωμένα  

18443100-7 

4 
Κλιπς  διπλής ενέργειας  επανατοποθέτησης και 
καθήλωσης οστικού κρημνού απορροφήσιμα. 

18443100-7 

5 Κλιπς ανευρυσμάτων τιτανίου μόνιμα   ευθέα 18443100-7 

6 Κλιπς ανευρυσμάτων τιτανίου μόνιμα  κυρτά 18443100-7 

7 Κλιπς ανευρυσμάτων τιτανίου μόνιμα γωνιώδη 18443100-7 

8 Κλιπς ανευρυσμάτων τιτανίου μόνιμα bayonet 18443100-7 

9 Κλιπς ανευρυσμάτων τιτανίου μόνιμα  θυριδωτά 18443100-7 

10 Κλιπς μήνιγγος απολίνωσης αγγείων από τιτάνιο  Small 18443100-7 

11 Κλιπς μήνιγγος απολίνωσης αγγείων από τιτάνιο medium 18443100-7 

12 
κοιλιακός καθετήρας με αντιβιοτικό Clindamycine0,15% 
και Rifampicine 0,054%  

18443100-7 

13 Συνδετικά βαλβίδας συνδετικό 3Way τύπου Υ μεταλλικά  18443100-7 

14 Συνδετικά βαλβίδας συνδετικό 3Way τύπου Υ πλαστικά 18443100-7 

15 
Συνδετικά βαλβίδας συνδετικό 3Way τύπου   ευθέα 
μεταλλικά  

18443100-7 

16 
Συνδετικά βαλβίδας συνδετικό 3Way τύπου   ευθέα 
πλαστικά 

18443100-7 

17 Ανταλλακτικός ασκός εξωτερικής παροχέτευσης ΕΝΥ 33141600-6 

18 
Σύστημα μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης με ενδοκοιλιοκό 
καθετήρα 

18443100-7 

19 
Σύστημα  μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης   με 
παρεγχυματικό καθετήρα 

18443100-7 

20 
Σπάτουλες εγκεφάλου μιας χρήσεως εύκαμπτες, 
κατασκευασμένες από  σιλικόνη διαστάσεων  10mm 

18443100-7 



21 
Σπάτουλες εγκεφάλου μιας χρήσεως εύκαμπτες, 

κατασκευασμένες από  σιλικόνη διαστάσεων   15mm 
18443100-7 

22 

Πλήρες σύστημα  εξωτερικά ρυθμιζόμενης Βαλβίδας 
Υδροκεφάλου (κοιλιακος καθετηρας-βαλβιδα-περιτοναικος 
καθετήρας –tuneler). Έλεγχος με μαγνητικό 
προγραμματιστή. αντοχή σε μαγνητικό πεδίο 3 tesla με 
ρεζερβουάρ παρακέντησης και δυνατότητα pumpig 
διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά  να διαθέτει  μηχανισμό 
κλειδώματος  πίεσης                                             
Ενηλίκων    

18443100-7 

23 

Πλήρες σύστημα  εξωτερικά ρυθμιζόμενης Βαλβίδας 
Υδροκεφάλου (κοιλιακος καθετηρας-βαλβιδα-περιτοναικος 
καθετήρας –tuneler). Έλεγχος με μαγνητικό 
προγραμματιστή. αντοχή σε μαγνητικό πεδίο 3 tesla με 
ρεζερβουάρ παρακέντησης και δυνατότητα pumpig 
διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά  να διαθέτει  μηχανισμό 
κλειδώματος  πίεσης                                               
παίδων   

18443100-7 

24 
Μήτρα μήνιγγος  ίπειου κολλαγόνου  διπλής όψεως 
αδιαφανής που δρα ως φορέας φαρμάκου  διαστάσεων 
10χ10 cm 

18443100-7 

25 

Μήτρα μήνιγγος με δυνατότητα συρραφής,μη πορώδες 
απορροφήσιμο φύλλο πολλαπλών στρωμάτων πλέγματος 
εξωκυτταρικού κολλαγόνου διαστάσεων 8χ12  

18443100-7 

26 

Φρέζες και αναλώσιμα υλικά κρανιοτρύπανων τύπου 
zeppelin( να τοποθετούνται σε όλα τα τρυπάνια) 
κρανιοτόμων και tour, κρανιοπλαστικής και σπονδυλικής 
στήλης, για διάτρηση,  και λείανση οστών, αποστειρωμένα   

18443100-7 

27 Πεδία αποστειρωμένα μίας χρήσης για Κρανιοτομίες  18443100-7 

28 

Πλήρη σειρά ρυγχών αναρρόφησης διαμέτρου  9fg   με 
ατραυματικό στόμιο προς τον εγκεφαλικό ιστό, με οδηγό 
καθαρισμού, μίας χρήσεως    

18443100-7 

29 

Πλήρη σειρά ρυγχών αναρρόφησης διαμέτρου   12fg   με 
ατραυματικό στόμιο προς τον εγκεφαλικό ιστό, με οδηγό 
καθαρισμού, μίας χρήσεως    

18443100-7 

30 
Διπολικές  αντικολητικές λαβίδες  διαθερμίας  με 
αντίστοιχα  καλώδια διαμέτρου 1 mm  μιας χρήσεως 

18443100-7 

31 
Διπολικές  αντικολητικές λαβίδες  διαθερμίας  με 
αντίστοιχα  καλώδια διαμέτρου   1.5 mm μιας χρήσεως 

18443100-7 

32 

Χειροτρύπανα αποστειρωμενα κατασκευασμένα από 
πλαστικό κατάλληλο για επεμβάσεις τοποθέτησησ 
καθετήρα ενδοκράνιασ πίεσης κλπ 

18443100-7 

 


