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ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                               

1. ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

1 κασέτα φακοθρυψιας με tip από τιτάνιο ευθύ η κυρτό 0,9 mm   τύπου mini flared για 
επεμβάσεις μικρής τομής 2,60 έως 2,75 mm με επικάλυψη από τεφλόν η χωρίς τεφλόν 
,μιας η πολλαπλών χρήσεων.Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στυλεό συμβατό με την 
ως άνω κασέτα φακοθρυψίας. και sleeve  για  το μηχάνημα φακοθρυψίας 

2 στυλεος προσθιας υαλοειδεκτομής μιάς χρήσης τύπου γκιλοτίνας ,πνευματικής 
οδήγησης ,τουλάχιστον 800 κοπών το λεπτό με κάννουλα έγχυσης. 

3 Διαθερμίες μιας χρήσης για οφθαλμολογική χρήση 

4 Θεραπευτικοί φακοί επαφής 

5 Κάνουλες για υδροδιαχωρισμού 27g, με γωνία μιας χρήσης 

6 Καπάκια αποστειρωμένα για Χειρουργικό μικροσκόπιο Muller-wedel 

7 Κάνουλες Κυστοτόμοι   κεκαμένοι 27g, μιας χρήσης 

8 Λάμπες για σχιμοειδή Οφθαλμολογική λυχνία 

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 Σινική μελάνη για βαφή περιφακίου 

11 Χαρτάκια Φλουροεσκεϊνης για τονομέτρηση 

12 Κουτιά αποστείρωσης με λάχνες σιλικόνης  3χ26χ15    

13 Κουτιά αποστείρωσης με λάχνες σιλικόνης                                                                    
30χ20χ5     

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

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

16 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 

17 Δακτύλιοι περιφακίου όλων των διαμέτρων 

18 Άγκιστρα διαστολής ίριδας  

19 Κερατοειδικός φακός υαλοειδεκτομής 

20 Tριγωνάκια οφθαλμολογικά αποστειρωμένα μιας χρήσης 

   Tα ανωτέρω (κασέτα φακοθρυψιας με tip με α/α 1  και στυλεός πρόσθιας 
υαλοειδεκτομής με α/α 2)θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ένα συμβατό μηχάνημα 
φακοθρυψίας που θα διαθέσει ο προμηθευτής ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής 
των επεμβάσεων του νοσοκομείου.Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι τελευταίας 
τεχνολογίας .Να υπάρχει εγκριση χρήσης των μηχανημάτων αυτων εντός της 
ευρωπαικής ένωσης και κατάλογος των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν το 
συγκεκριμένο μηχάνημα εντός της ελλάδας. 
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2. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

3. ΡΑΒΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 


