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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 37 

Τηλέφωνο: 2613 601896  

E-mail: diabouleysi@agandreashosp.gr  

  25536/05-07-22 

  Αρ. Πρωτ.: Δ0444/2022 

  Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2022 

ΥΠΟΨΗ: κας Ελένης Αντωνάκη 

ΚΟΙΝ.: Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών  
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΟΣ (1) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»  

  

Αξιότιμοι Κύριοι & Κυρίες, 

Ανταποκρινόμενοι στην ανακοίνωσή σας με θέμα «ΕΝΟΣ (1) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 
με αρ. πρωτ. 25536/05-07-22, και ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β όπου τίθενται το προσχέδιο των τεχνικών 
προδιαγραφών σε ΑΝΟΙΧΤΗ Δημόσια Διαβούλευση έως την 04/08/2022, με σκοπό τον προαιρετικό σχολιασμό 
του από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα βελτίωσης του κειμένου 
των προδιαγραφών με βάση τα σχόλια αυτά, συμμετέχουμε στην διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης των εν 
λόγω αναρτημένων Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Έχοντας ως γνώμονα το Άρθρο 46 του ν. 4412/16 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το Άρθρο 47 του ν. 4412/16 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων της αγοράς, το Άρθρο 54 του ν. 4412/16 Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζει ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων 
συμβάσεων στον ανταγωνισμό καθώς και τη εν γένει Νομοθεσία περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 
στα πλαίσια της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της ανάπτυξης ανταγωνισμού, της υψηλής 
ποιότητας υλικών και της καλύτερης κάλυψης των αναγκών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σας 
επισυνάπτουμε τα σχόλια μας προκειμένου να συνδράμουμε στην προσπάθεια βελτίωσης των προδιαγραφών, 
προτείνοντάς σας να συμπεριλάβετε τις τεχνικές προδιαγραφές που σας υποβάλλουμε, στα ζητούμενα είδη.  

Η εταιρεία δύναται να παραχωρήσει για χρήση στο χειρουργείο το ζητούμενο σετ προς αξιολόγηση. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική 
πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση,  
 
Για την Εταιρεία Μ.Ι. ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. 

 

Καραγιάννη Αικατερίνη / Διαχειρίστρια  
 

http://www.aegishealthcare.gr/
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ΣΧΟΛΙΑ για το ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΑ επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

• Όλα τα ενδοσκοπικά λαπαροσκοπικά εργαλεία θα πρέπει να είναι 
πολλαπλών χρήσεων και κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
(εσωτερικός στυλεός) 

 

• Να είναι του ιδίου οίκου για να υπάρχει πλήρη συμβατότητα και 
αποτελεσματικότητα. 

Τα προσφερόμενα υλικά μπορεί να 
είναι ενός ή περισσοτέρων 
κατασκευαστικών Οίκων με 
απαραίτητη προϋπόθεση να είναι 
συμβατά μεταξύ τους. 

• Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά ISO & CE Mark. 

 

• Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο 
τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

• Η λαβίδα να φέρει διπλό σπείρωμα, ώστε να εξασφαλίζει τη 
υδατοστεγανότητα και σταθερότητα της σύνδεσης της με τα άκρα. 

 

• Να επιδέχεται βιδωτά άκρα ΜΙΑΣ ή ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ χρήσεων, ώστε να 
μπορεί στην ίδια λαβίδα να προσαρμοστούν διαφορετικού τύπου 
άκρα. 

 

• Να αποστειρώνονται στους 134℃ 

 

1. Βελόνα πνευμοπεριτοναίου τύπου VERESS, παροχής 
πνευμοπεριτοναίου διαμέτρου 2mm και μήκους 120-150mm, Να 
διαθέτει κάλυμμα ασφαλείας & ελατήριο αυτόματης επαναφοράς 
του. Τεμ 2 (δύο) 

 

2. Τροκάρ πολλαπλών χρήσεων, διαμέτρου από 11mm και μήκους από 
100mm, πολλαπλών χρήσεων με αιχμηρό άκρο και ασπίδα 
προστασίας, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και πλήρως 
αφαιρούμενο μετατροπέα για να διευκολύνει την αφαίρεση 
παρασκευασμάτων. Να διαθέτει κάνουλα με βαλβίδα stopcock για 
παροχή αερίου, να φέρει τρεις ξεχωριστές βαλβίδες στεγανοποίησης 
για ελάχιστοποίηση της διαφυγής CO2, να διαθέτει πολυλειτουργική 
βαλβίδα ενεργητικού – παθητικού ανοίγματος για την εισαγωγή 
εργαλείων με ενσωματωμέμο μειωτήρα . Τεμ 2 (δύο) 

 

3. Τροκάρ πολλαπλών χρήσεων, διαμέτρου απο 5,5 mm και μήκους 
από 100mm, πολλαπλών χρήσεων με αιχμηρό άκρο και ασπίδα 
προστασίας. Με ενσωματοποιημένο σταθεροποιητή και βαλβίδα 
στεγανοποίησης για την ελαχιστοποίηση της διαφυγής CO2. Να 
διαθέτει κάνουλα με βαλβίδα stopcock για παροχή αερίου, να 
διαθέτει πολυλειτουργική βαλβίδα ενεργητικού – παθητικού 
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ανοίγματος για εισαγωγή εργαλείων με ενσωματωμέμο μειωτήρα.  
Τεμ 2 (δύο) 

4. Ενδοσκοπική μονοπολική λαβίδα ‘’DISSECTER’’ πολλαπλών χρήσεων 
5mm, μήκους από 34cm, Να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας, 
κυρτές μακριές, μήκους από 22mm. Η χειρολαβή να διαθέτει 
εργονομικό σχήμα επιτρέποντας ποικιλία τρόπων κρατήματος 
καλύπτοντας ευρύ φάσμα απαιτήσεων, να περιστρέφεται κατά 360°. 
Να μην έχει κρυμμένα κενά σημεία όπου μπορούν να παγιδευτούν 
αίμα ή υπολείμματα ιστού. Να αποσυναρμολογείται με ένα κουμπί. 
Το καλώδιο σύνδεσης με τη διαθερμία να προσαρμόζεται υπό γωνία 
45° στο πάνω μέρος της λαβής. Τεμ 1 (ένα) Στο α/α 4, 5 και 6 ζητείται να 

αποσυναρμολογείται η λαβίδα με 
ένα κουμπί. Προτείνουμε η λαβίδα 

να είναι μη διασπώμενη για 
αποφυγή φθορών στην 
αποσυναρμολόγηση για 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των 
εργαλέιων. 

Επιπλέον, ζητείται η διαθερμία να 
προσαρμόζεται υπό γωνία 45° και 
προτείνεται 45°έως 90° έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη 

δυνατή συμμετοχή. 

5. Ενδοσκοπική μονοπολική λαβίδα ‘’ Grasper’’ πολλαπλών χρήσεων 
5mm, μήκους από 34cm. Να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας, 
μήκους από 24mm, θυριδωτή με δοντάκια και ατραυματική. Η 
χειρολαβή να διαθέτει εργονομικό σχήμα επιτρέποντας ποικιλία 
τρόπων κρατήματος καλύπτοντας ευρύ φάσμα απαιτήσεων, να 
περιστρέφεται κατά 360°. Να μην έχει κρυμμένα κενά σημεία όπου 
μπορούν να παγιδευτούν αίμα ή υπολείμματα ιστού. Να 
αποσυναρμολογείται με ένα κουμπί, να παραμένει σε σύγκλιση με 
ασφάλεια. Το καλώδιο σύνδεσης με τη διαθερμία να προσαρμόζεται 
υπό γωνία 45° στο πάνω μέρος της λαβής. Τεμ 1 (ένα) 

6. Ενδοσκοπικό ψαλίδι πολλαπλών χρήσεων 5mm, μήκους από 34cm, , 
Να διαθέτει σιαγόνες κυρτές μακριές, διπλής ενέργειας, μήκους από 
22mm, Η χειρολαβή να διαθέτει εργονομικό σχήμα επιτρέποντας 
ποικιλία τρόπων κρατήματος καλύπτοντας ευρύ φάσμα απαιτήσεων, 
να περιστρέφεται κατά 360°. Να μην έχει κρυμμένα κενά σημεία 
όπου μπορούν να παγιδευτούν αίμα ή υπολείμματα ιστού. Να 
αποσυναρμολογείται με ένα κουμπί. Το καλώδιο σύνδεσης με τη 
διαθερμία να προσαρμόζεται υπό γωνία 45° στο πάνω μέρος της 
λαβής. Τεμ 1 (ένα) 

7. Σύστημα πλύσης – έκπλυσης πολλαπλών χρήσεων με πιστολοειδή 
λαβή. Να είναι διαμέτρου 5mm και μήκους από 360mm. Να 
ενεργοποιείται με το χέρι και να διαθέτει ρύγχος αναρρόφησης με 
υποδοχή σύνδεσης, να διαθέτει οπές στο άκρο του. Τεμ 2 (δύο) 

 

8. Ηλεκτρόδιο αιμόστασης σχήματος L. Να είναι διαμέτρου 5mm και 
μήκους από 360mm. Ο σωλήνας να είναι μονωμένος με συνδετικό για 
μονοπολική αιμόσταση, με κεραμικό άκρο. Τεμ 2 (δύο) 

 

9. Βιδωτό άκρο ψαλίδι, διαμέτρου 5mm, με διπλό σπείρωμα, 
πολλαπλών χρήσεων. Τεμ 1 (ένα) 

 

10. Βιδωτό άκρο dissecter, διαμέτρου 5mm, με διπλό σπείρωμα, 
πολλαπλών χρήσεων. Τεμ 1 (ένα) 

 

11. Βιδωτό άκρο σύλληψης grasper ατραυματική, διαμέτρου 5mm, με 
διπλό σπείρωμα, πολλαπλών χρήσεων. Τεμ 2 (δύο) 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕΤ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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