ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α

7.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
(TECHNICAL PANEL)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ

SAMARAS S.A.

(Φωτογραφίες τυπικού πίνακα ελέγχου χειρουργείων
πριν την επένδυση με Corian)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πίνακας χειρισμού χειρουργείου
διαστάσεων 2,35x1.50x0.10
εντοιχισμένος , κατασκευασμένος από
ανοξείδωτο ατσάλι και
επενδεδυμένος με το ειδικό
αντιβακτηριδιακό υλικό Dupont
Corian (AB). Περιλαμβάνονται
αναλογικό ρολόι, ψηφιακό
χρονόμετρο, διαφανοσκόπιο τριών
θέσεων, ενδοεπικοινωνία,
ισοδυναμικές γειώσεις, λήψεις
ιατρικών αερίων, ρευματοδότες
ρεύματος και DATA, επιτηρητές
μόνωσης γραμμής, πίνακα κλινικών
συναγερμών ιατρικών αερίων και
χειρισμός και παρακολούθηση Η/Μ
υποδομών αίθουσας (φωτισμός,
κλιματισμός μέσω διακοπτών και
ενδείξεων θερμοκρασίας και
υγρασίας χώρου). Επίσης
περιλαμβάνει υποδομή για monitor
42”, χειρισμό χειρουργικών
προβολέων, φόρτιση μπαταρίας ,
χειρισμό καμερών και υποδομή για
ψηφιακή λειτουργία αίθουσας.
Πρόσβαση στο εσωτερικό του πάνελ
από το εμπρόσθιο μέρος (εντός της
χειρουργικής αίθουσας).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α’ ΠΡΟΤΑΣΗ

8.1

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2
ΘΕΣΕΩΝ (SCRUB‐
UP)

(Φωτογραφία τυπικού νιπτήρα χειρουργείων δύο
θέσεων με Corian)

GROHE (ΚΩΔ. 36333)

OPHARDT
TLS26A/25

ΤΕΑΜ ΑΧΧΙΟΝ ΑΕΒΕ
(LEADING PRODUCTS)

Επίτοιχος Νιπτήρας πλύσης
Χειρουργείου (Scrub‐Up units) δύο
θέσεων κατασκευής TEAM AXXION ‐
Leading Products και διαστάσεων
1600 x 650 x 900mm και βάθους
500mm.
Από υλικό Corian (ΑΒ) της εταιρείας
Dupont μη πορώδες, χωρίς αρμούς,
με ομοιογενή σύσταση, ανθεκτικό στα
καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά.
Ο σκελετός και η βάση κάτω από τη
λεκάνη πλύσης είναι κατασκευασμένα
από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο
χάλυβα. Διαθέτει λεκάνη με κοίλες
γωνίες αμβλείες, με κατάλληλα
διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση
αποχέτευση και υποδοχές ανατομικά
διαμορφωμένες για την πλύση των
χεριών Η πλευρά που βλέπει προς τον
γιατρό είναι υπερυψωμένη
δημιουργώντας μια προστατευτική
ποδιά. Συνοδεύεται από δύο
μπαταρίες ανάμιξης διανομής
ζεστού/κρύου νερού της GROHE (ΚΩΔ.
36333), οι οποίες ενεργοποιούνται
μέσω μηχανισμού φωτοκύτταρου,
δύο διανομείς σαπουνιού 1000ml και
δύο διανομείς απολυμαντικού από
αλουμίνιο κατάλληλους για χειρισμό
μέσω αγκώνα. (OPHARDT τύπος
TLS26A/25)
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Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α’ ΠΡΟΤΑΣΗ

8.2

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 3
ΘΕΣΕΩΝ (SCRUB‐
UP)

(Φωτογραφία τυπικού νιπτήρα χειρουργείων δύο
θέσεων με Corian)

GROHE (ΚΩΔ. 36333)

OPHARDT
TLS26A/25

ΤΕΑΜ ΑΧΧΙΟΝ ΑΕΒΕ
(LEADING PRODUCTS)

Επίτοιχος Νιπτήρας πλύσης
Χειρουργείου (Scrub‐Up units) τριών
θέσεων κατασκευής TEAM AXXION ‐
Leading Products και διαστάσεων
2300 x 650 x 900mm και βάθους
500mm.
Από υλικό Corian (ΑΒ) της εταιρείας
Dupont μη πορώδες, χωρίς αρμούς,
με ομοιογενή σύσταση, ανθεκτικό στα
καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά.
Ο σκελετός και η βάση κάτω από τη
λεκάνη πλύσης είναι κατασκευασμένα
από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο
χάλυβα. Διαθέτει λεκάνη με κοίλες
γωνίες αμβλείες, με κατάλληλα
διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση
αποχέτευση και υποδοχές ανατομικά
διαμορφωμένες για την πλύση των
χεριών Η πλευρά που βλέπει προς τον
γιατρό είναι υπερυψωμένη
δημιουργώντας μια προστατευτική
ποδιά. Συνοδεύεται από τρεις
μπαταρίες ανάμιξης διανομής
ζεστού/κρύου νερού της GROHE (ΚΩΔ.
36333), οι οποίες ενεργοποιούνται
μέσω μηχανισμού φωτοκύτταρου,
τρεις διανομείς σαπουνιού 1000ml
και τρεις διανομείς απολυμαντικού
από αλουμίνιο κατάλληλους για
χειρισμό μέσω αγκώνα. (OPHARDT
τύπος TLS26A/25)
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Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Β’ ΠΡΟΤΑΣΗ

8.1

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2
ΘΕΣΕΩΝ (SCRUB‐
UP)

XENEX STEEL
(Φωτογραφία τυπικού νιπτήρα χειρουργείων τριών
θέσεων από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L)

DELABIE (ΚΩΔ. 379MCH)

OPHARDT
TLS26A/25

Επίτοιχος Νιπτήρας πλύσης
Χειρουργείου (Scrub‐Up units) δύο
θέσεων κατασκευής του Οίκου ΞΕΝΕΞ
ΣΤΗΛ ΑΕ και διαστάσεων 1600 x 540 x
900mm και βάθους λεκάνης 300mm.
Είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου
από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο
χάλυβα AISI316 σατινέ με πάχος
λεκάνης 1,5mm και πάχος ποδιάς
1mm, ανθεκτικό στα καθαριστικά και
απολυμαντικά υγρά.
Διαθέτει λεκάνη με κοίλες γωνίες
αμβλείες, με κατάλληλα
διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση
αποχέτευση. Συνοδεύεται από δύο
μπαταρίες ανάμιξης διανομής
ζεστού/κρύου νερού της DELABIE,
(τύπος 379MCH μήκους 190mm), οι
οποίες ενεργοποιούνται μέσω
μηχανισμού φωτοκύτταρου, δύο
διανομείς σαπουνιού 1000ml και δύο
διανομείς απολυμαντικού από
αλουμίνιο κατάλληλους για χειρισμό
μέσω αγκώνα. (OPHARDT τύπος
TLS26A/25)
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Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Β’ ΠΡΟΤΑΣΗ

8.2

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 3
ΘΕΣΕΩΝ (SCRUB‐
UP)

XENEX STEEL
(Φωτογραφία τυπικού νιπτήρα χειρουργείων τριών
θέσεων από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L)

DELABIE (ΚΩΔ. 379MCH)

OPHARDT
TLS26A/25

Επίτοιχος Νιπτήρας πλύσης
Χειρουργείου (Scrub‐Up units) τριών
θέσεων κατασκευής του Οίκου ΞΕΝΕΞ
ΣΤΗΛ ΑΕ και διαστάσεων 2300 x 540 x
900mm και βάθους λεκάνης 300mm.
Είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου
από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο
χάλυβα AISI316 σατινέ με πάχος
λεκάνης 1,5mm και πάχος ποδιάς
1mm, ανθεκτικό στα καθαριστικά και
απολυμαντικά υγρά.
Διαθέτει λεκάνη με κοίλες γωνίες
αμβλείες, με κατάλληλα
διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση
αποχέτευση. Συνοδεύεται από τρεις
μπαταρίες ανάμιξης διανομής
ζεστού/κρύου νερού της DELABIE,
(τύπος 379MCH μήκους 190mm), οι
οποίες ενεργοποιούνται μέσω
μηχανισμού φωτοκύτταρου, τρεις
διανομείς σαπουνιού 1000ml και
τρεις διανομείς απολυμαντικού από
αλουμίνιο κατάλληλους για χειρισμό
μέσω αγκώνα. (OPHARDT τύπος
TLS26A/25)
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