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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –  
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 
 

Αρ.Πρωτ.: 0000002656 

 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ. 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Σε συνέχεια της από 04/09/2018 Ανακοίνωσης του Νοσοκομείου σας, σας αποστέλλουμε τις 

προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
 Ηλίας Λύτρας          
Sales Specialist Olympus ΕΤ          
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS   

 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Ιουλιανού  2, Μεταμόρφωση, 
144 51 Αθήνα 
Τηλ: 210-2806200 
Fax: 210-2806210 
e-mail: admin@protoncy.gr 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης 
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη 
Τηλ:2310-452936,2310-452998 
Fax: 2310452893 
e-mail: admin@protoncy.gr 
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ΟΙ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ Α/Α  37& 42. 
 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ (ΤΒΝΑ) 
- Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία και να είναι κατάλληλες για λήψη 

κυτταρολογικού δείγματος. 
- Να διαθέτουν βελτιωμένο σχεδιασμό και να είναι συμβατές με το κανάλι εργασίας 

διαμέτρου 2.0 του βρογχοσκοπίου του τμήματος.  
- Να διατίθενται και σε τύπου με πλάγια οπή για καλύτερη λήψη δείγματος. 
- Να διατίθενται σε μήκος έως 1.150mm. 
- Να διατίθενται με μήκη βελόνας 13mm και 15mm ώστε να επιλέγει ο γιατρός την 

ιδανική συγκριτικά με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού. 
 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ (ΤΒΝΑ) 
- Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία και να είναι κατάλληλες για λήψη 

ιστολογικού δείγματος. 
- Να διαθέτουν βελτιωμένο σχεδιασμό και να είναι συμβατές με το κανάλι εργασίας 

διαμέτρου 2.0 του βρογχοσκοπίου του τμήματος. 

- Να διαθέτουν εργονομική χειρολαβή με δυνατότητα κλειδώματος δύο σημείων 

ασφαλείας, για εύκολη χρήση καθώς και για την προστασίας του καναλιού του 

ενδοσκοπίου.  

- Με δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις περιοχές της τραχείας και των βρόγχων. 

- Να διατίθενται με εξωτερική διάμετρο 19G και εσωτερική 21G για την καλύτερη λήψη 

ιστολογικού δείγματος. 

- Να διατίθενται σε μήκος έως 1.150mm. 

- Να διατίθενται με μήκος βελόνας  έως 18mm έτσι ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη 

τοποθέτηση στη λήψη ιστολογικού δείγματος. 

ΟΙ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α  45. 
 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΧΗΧΟΥ (EBUS-ΤΒΝΑ)  
- Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία. 
- Με δυνατότητα ρύθμισης τους  μήκους της  βελόνας από 20-40mm ώστε ο 

βρογχοσκόπος να μπορεί να την ρυθμίσει σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
εξέτασης. 

- Να διαθέτουν χειρολαβή ασφαλείας με δυνατότητα ρύθμισης σε δύο σημεία για την 
προστασία του καναλιού του ενδοσκοπίου. 

- Να διατίθενται σε βελόνες διαμέτρου 21G, 22G και 19G έτσι ώστε ο βρογχοσκόπος να 
επιλέγει την κατάλληλη ανάλογα με την κλινική περίπτωση . 

- Το σετ βελόνας να περιλαμβάνει και  μια σύριγγα 20ml με δυνατότητα κλειδώματος με 
στρόφιγγα κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης  

- Να διατίθενται σε μήκος έως 700mm. 


