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ΘΕΜΑ: 
από Α’ Διαβούλευση
 
 
1.Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, από πολυμερές 
βιοσυμβατό υλικό 
Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 
5 cm. Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 
κατεύθυνσης του pigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα
μήκους 150cm. 
Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα 
έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Ανοικτού 
 Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία.
Προϋπολογισμός:

 
 

2. Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, από 
διπλής δομής 
Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 
5 cm. Να προ
κατεύθυνσης του pigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα από PTFE 0,035" 
μήκους 150cm. 
Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα 
έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Ανοικτο
 Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία.
Προϋπολογισμός:

 
 

3. Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, από 
διπλής δομής 
Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 
5 cm.  
Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 
κατεύθυνσης του pigtail
σύρμα από PTFE 
12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Ανοικτού 

ΠΑΤΡΩΝ  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                        

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

Συντονιστής Διευθυντής

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αριθμ. πρωτ.: 2679

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές αναλώσιμων υλικών Ουρολογικής Κλινικής
από Α’ Διαβούλευση 

Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, από πολυμερές θερμοπλαστικό 
βιοσυμβατό υλικό διπλής δομής με ή χωρίς υδρόφιλη επικάλυψη. 
Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 
5 cm. Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 
κατεύθυνσης του pigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα
μήκους 150cm.  
Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα 
έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας.  
Ανοικτού - κλειστού άκρου. Διάμετρος 4.8 και μήκος 24.
Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 

οστειρωμένη συσκευασία. 
Προϋπολογισμός: 50€ χωρίς ΦΠΑ 

Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, από θερμοπλαστικό 
διπλής δομής με ή χωρίς υδρόφιλη επικάλυψη.  
Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 
5 cm. Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 
κατεύθυνσης του pigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα από PTFE 0,035" 
μήκους 150cm.  
Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα 
έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας.  
Ανοικτού - κλειστού άκρου. Διάμετρος 4.8 και μήκος 2
Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία. 
Προϋπολογισμός: 50€ χωρίς ΦΠΑ 

Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, από θερμοπλαστικό 
διπλής δομής με ή χωρίς υδρόφιλη επικάλυψη.  
Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 

Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 
κατεύθυνσης του pigtail και ακτινοσκιερό ακρο, μήκους 40 cm και οδηγό 
σύρμα από PTFE 0,035" μήκους 150cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 
12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Ανοικτού - ανοικτού άκρου. Διάμετρος  6 και μήκος 24

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Συντονιστής Διευθυντής 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Αριθμ. πρωτ.: 2679/25-01-22 

Ουρολογικής Κλινικής μετά 

θερμοπλαστικό 
υδρόφιλη επικάλυψη.  

Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 
5 cm. Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 
κατεύθυνσης του pigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα από PTFE 0,035" 

Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα 

κρου. Διάμετρος 4.8 και μήκος 24. 
Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 

θερμοπλαστικό βιοσυμβατό υλικό 

Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 
σφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 

κατεύθυνσης του pigtail, μήκους 40 cm και οδηγό σύρμα από PTFE 0,035" 

Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα 

κρου. Διάμετρος 4.8 και μήκος 26. 
Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 

θερμοπλαστικό βιοσυμβατό υλικό 

Να φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 

Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 
, μήκους 40 cm και οδηγό 

0,035" μήκους 150cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 
12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. 

και μήκος 24 cm.  
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Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 
αποστειρωμέν
 
Προϋπολογισμός:

 
 
 

4. Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, από 
διπλής δομής 
ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 cm. 
Να προσφέροντα
κατεύθυνσης του pigtail
σύρμα από PTFE 0,035" μήκους 150cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 
12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρε
Ανοικτού 
Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία.
Προϋπολογισμός:
 
 
5. Ουρητηρικά stent μονής θηλιάς μήκους 70
θερμοπλαστικό
συλλογή ούρων.
Το σετ να περιλαμβάνει stent μονής θηλιάς με οπές παροχέτευσης μόνο στην 
θηλιά του καθετήρα, διαβαθμίσεις και ακτινοσκιερές ενδείξεις, μήκους 70
cm, Seldinger PTFE οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.0
ουροσυλλέκτη. 
Άκρα ανοι
Προϋπολογισμός:
 
 
6. Οδηγό σύρμα
επικάλυψη PTFE με έγχρωμες  γραμμώσεις για την επισκόπηση της 
μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου, ισχυρά ακτινοσκιερό με 
ενίσχυση Βαρίου ή άλλου ακτινοσκιερού υλικού, με εύκαμπτο υδρόφιλο 
άκρο υψηλής ακτινοσκιερότητας με
ακτινοσκιερού υλικού και σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του.
Προϋπολογισμός: 
 
 
7. Θηκάρι ουρητηρικής προσπέλασης συνδυασμού καθετήρα διπλού αυλού 
με υδρόφιλη επικάλυψη εσωτερικά εξωτερικά, κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό υλικό το οποίο ακο
τσακίζει 
Να διαθέτει ακτινοσκιερό δακτυλίδι στο άκρο. Διάμετρος  10 Fr
και 12Fr

ΠΑΤΡΩΝ  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                        

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

Συντονιστής Διευθυντής

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία. 

Προϋπολογισμός: 50€ χωρίς ΦΠΑ 

Ουρητηρικά stent διπλής θηλιάς, από θερμοπλαστικό 
διπλής δομής με ή χωρίς υδρόφιλη επικάλυψη. Να φέρουν ακτινοσκιερές 
ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 cm. 
Να προσφέρονται σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 
κατεύθυνσης του pigtail και ακτινοσκιερό ακρο, μήκους 40 cm και οδηγό 
σύρμα από PTFE 0,035" μήκους 150cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 
12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρε
Ανοικτού - ανοικτού άκρου. Διάμετρος  6 και μήκος 26
Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 
αποστειρωμένη συσκευασία. 
Προϋπολογισμός: 50€ χωρίς ΦΠΑ 

Ουρητηρικά stent μονής θηλιάς μήκους 70-90cm από πολυμερές 
θερμοπλαστικό υλικό διπλής δομής, βιοσυμβατό για παροχέτευση και 
συλλογή ούρων. 
Το σετ να περιλαμβάνει stent μονής θηλιάς με οπές παροχέτευσης μόνο στην 
θηλιά του καθετήρα, διαβαθμίσεις και ακτινοσκιερές ενδείξεις, μήκους 70
cm, Seldinger PTFE οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.035" και σύνδεση για τον 
ουροσυλλέκτη.  
Άκρα ανοικτό -ανοικτό. Μέγεθος  7 Fr  
Προϋπολογισμός: 70€ χωρίς ΦΠΑ 

6. Οδηγό σύρμα μήκους 150 εκατ. κατασκευασμένο από Nitinol
επικάλυψη PTFE με έγχρωμες  γραμμώσεις για την επισκόπηση της 
μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου, ισχυρά ακτινοσκιερό με 
ενίσχυση Βαρίου ή άλλου ακτινοσκιερού υλικού, με εύκαμπτο υδρόφιλο 

υψηλής ακτινοσκιερότητας με προσθήκη Βαρίου ή άλλου 
ακτινοσκιερού υλικού και σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του.
Προϋπολογισμός: 70€ χωρίς ΦΠΑ 

7. Θηκάρι ουρητηρικής προσπέλασης συνδυασμού καθετήρα διπλού αυλού 
με υδρόφιλη επικάλυψη εσωτερικά εξωτερικά, κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό υλικό το οποίο ακολουθεί την ανατομία του ουρητήρα και δεν 
τσακίζει . 
Να διαθέτει ακτινοσκιερό δακτυλίδι στο άκρο. Διάμετρος  10 Fr
και 12Fr εξωτερικά μήκους 35 εκ.  

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Συντονιστής Διευθυντής 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 

θερμοπλαστικό βιοσυμβατό υλικό 
υδρόφιλη επικάλυψη. Να φέρουν ακτινοσκιερές 

ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 cm.  
ι σε σετ με προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και 

, μήκους 40 cm και οδηγό 
σύρμα από PTFE 0,035" μήκους 150cm. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 
12 μήνες επικυρωμένη από επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. 

και μήκος 26cm.  
Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική 

90cm από πολυμερές 
, βιοσυμβατό για παροχέτευση και 

Το σετ να περιλαμβάνει stent μονής θηλιάς με οπές παροχέτευσης μόνο στην 
θηλιά του καθετήρα, διαβαθμίσεις και ακτινοσκιερές ενδείξεις, μήκους 70-90 

35" και σύνδεση για τον 

μήκους 150 εκατ. κατασκευασμένο από Nitinol ,με 
επικάλυψη PTFE με έγχρωμες  γραμμώσεις για την επισκόπηση της 
μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου, ισχυρά ακτινοσκιερό με 
ενίσχυση Βαρίου ή άλλου ακτινοσκιερού υλικού, με εύκαμπτο υδρόφιλο 

προσθήκη Βαρίου ή άλλου 
ακτινοσκιερού υλικού και σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του. 

7. Θηκάρι ουρητηρικής προσπέλασης συνδυασμού καθετήρα διπλού αυλού 
με υδρόφιλη επικάλυψη εσωτερικά εξωτερικά, κατασκευασμένο από 

λουθεί την ανατομία του ουρητήρα και δεν 

Να διαθέτει ακτινοσκιερό δακτυλίδι στο άκρο. Διάμετρος  10 Fr εσωτερικά 
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Ο εσωτερικός καθετήρας να είναι διαβαθμισμένος, υδρόφιλος και 
ακτινοσκιερός
Προϋπολογισμός:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Θηκάρι ουρητηρικής προσπέλασης συνδυασμού καθετήρα διπλού αυλού 
με υδρόφιλη επικάλυψη εσωτερικά εξωτερικά, κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό υλικό το οποίο ακολουθεί την ανατομία του ο
τσακίζει. 
Να διαθέτει  ακτινοσκιερό δακτυλίδι στο άκρο. Διαμέτρου 10 Fr
και 12Fr
Ο εσωτερικός καθετήρας να είναι διαβαθμισμένος, υδρόφιλος και 
ακτινοσκιερός, διπλού αυλού 
Προϋπολογισμός:
 
Τα μέλη Επιτροπής:
 
1. Βόσσος Βασίλειος
2. Στελλάτος Μιχάλης
3. Καραγιάννη Βασιλική
 

 
 

ΠΑΤΡΩΝ  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

Συντονιστής Διευθυντής

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο εσωτερικός καθετήρας να είναι διαβαθμισμένος, υδρόφιλος και 
ακτινοσκιερός, διπλού αυλού ( 3Fr έκαστος) με μαλακό εύκαμπτο άκρο.
Προϋπολογισμός: 200€ χωρίς ΦΠΑ 

8. Θηκάρι ουρητηρικής προσπέλασης συνδυασμού καθετήρα διπλού αυλού 
με υδρόφιλη επικάλυψη εσωτερικά εξωτερικά, κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό υλικό το οποίο ακολουθεί την ανατομία του ο
τσακίζει.  
Να διαθέτει  ακτινοσκιερό δακτυλίδι στο άκρο. Διαμέτρου 10 Fr
και 12Fr εξωτερικά μήκους 45 εκ.  
Ο εσωτερικός καθετήρας να είναι διαβαθμισμένος, υδρόφιλος και 
ακτινοσκιερός, διπλού αυλού ( 3Fr έκαστος) με μαλακό εύκαμπτο
Προϋπολογισμός: 200€ χωρίς ΦΠΑ 

Τα μέλη Επιτροπής: 

Βόσσος Βασίλειος 
Στελλάτος Μιχάλης 
Καραγιάννη Βασιλική 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Συντονιστής Διευθυντής 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Ο εσωτερικός καθετήρας να είναι διαβαθμισμένος, υδρόφιλος και 
έκαστος) με μαλακό εύκαμπτο άκρο. 

8. Θηκάρι ουρητηρικής προσπέλασης συνδυασμού καθετήρα διπλού αυλού 
με υδρόφιλη επικάλυψη εσωτερικά εξωτερικά, κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό υλικό το οποίο ακολουθεί την ανατομία του ουρητήρα και δεν 

Να διαθέτει  ακτινοσκιερό δακτυλίδι στο άκρο. Διαμέτρου 10 Fr εσωτερικά 

Ο εσωτερικός καθετήρας να είναι διαβαθμισμένος, υδρόφιλος και 
έκαστος) με μαλακό εύκαμπτο άκρο. 


