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ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 14/11/2022 
  
 
  

 

6ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ (Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»  
& Ν.ΝΟΣ.ΘΩΡ.ΝΔ ΕΛΛΑΔ.«ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ») 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προμηθειών 
Ταχ. Δνση: Καλαβρύτων 37 | Πάτρα 
Τ.Κ. 265 00 Πάτρα 
Τηλ: 2613601872  
email: diabouleysi@agandreashosp.gr 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
Αφορά:  Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών για την προμήθεια  

         «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ .» 

Ημερομηνία ανάρτησης:   08/11/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου:    43593/8.11.2022 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων 16/11/2022 

Λήξη ώρα κατάθεσης προτάσεων  13:00 
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Κύριοι,  
Σε συνέχεια της προσκλήσεως σας που αφορά τη 1η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών 

για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ» με σκοπό την δημόσια συζήτηση, 

έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την ποιότητα των 

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας, τόσο τους χρήστες όσο και τους ασθενείς.  
Σας δηλώνουμε ότι οι προτεινόμενες προτάσεις μας ΔΕΝ έχουν σε καμία των περιπτώσεων δεσμευτικό χαρακτήρα. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
 

1. Ημιαυτόματη βελόνη ιστολογικής βιοψίας ηχογενούς 
μορφολογίας  με ομοαξονικό οδηγό αιχμηρού άκρου. 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενο βάθος διείσδυσης κοπής (10/20mm) με 
ένδειξη της επιλογής και να φέρει σήμανση ανά εκατοστό και 

εργονομική λαβή µε δύο δακτυλίους, 
διαμέτρου 14G,16G, 18G ,20Gκαι μήκους 60mm,100mm ,160mm,200mm,250mm. 

Να διαθέτει πιστοποιητικά CE & ISO. 

 

 

Προτείνουμε όπως συμπεριλάβετε: 

 
Ημιαυτόματη βελόνη ιστολογικής βιοψίας ηχογενούς μορφολογίας  με ομοαξονικό οδηγό αιχμηρού άκρου. 
Ο ομοαξονικός οδηγός να είναι κατά 1G ευρύτερος της βελόνης βιοψίας ,ειδικής εσωτερικής λείανσης προς 
αποφυγή τριβών της βελόνης βιοψίας. 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενο βάθος διείσδυσης κοπής 10/20mm ή 12/22mm, με ένδειξη της επιλογής και να φέρει 

σήμανση ανά εκατοστό και εργονομική λαβή µε δύο δακτυλίους, διαμέτρου 14G,16G, 18G ,20Gκαι μήκους 

60mm,100mm ,160mm,200mm,250mm. 

Να φέρει ισχυρό ελατήριο για δειγματοληψία (Full Core). 

Να φέρει ολισθαίνοντα δακτύλιο για σταθεροποίηση της βελόνης βιοψίας ,στην επιθυμητή  θέση . 
Να διαθέτει πιστοποιητικά CE & ISO. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ  
 

2. Ημιαυτόματη βελόνη ιστολογικής βιοψίας ηχογενούς 
μορφολογίας  με ομοαξονικό οδηγό τυφλού και αιχμηρού άκρου . 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενο βάθος διείσδυσης κοπής 
(10/20mm) με ένδειξη της επιλογής και να φέρει σήμανση ανά 

εκατοστό και εργονομική λαβή µε δύο δακτυλίους  
,διαμέτρου 14G,16G, 18G ,20G και μήκους 60mm,100mm ,160mm,200mm,250mm . 

 Να διαθέτει πιστοποιητικά CE & ISO. 

 

Προτείνουμε όπως συμπεριλάβετε: 

 
Ημιαυτόματη βελόνη ιστολογικής βιοψίας ηχογενούς μορφολογίας  με ομοαξονικό οδηγό αιχμηρού άκρου. 
Ο ομοαξονικός οδηγός να είναι κατά 1G ευρύτερος της βελόνης βιοψίας ,ειδικής εσωτερικής λείανσης προς 
αποφυγή τριβών της βελόνης βιοψίας. 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενο βάθος διείσδυσης κοπής 10/20mm ή 12/22mm, με ένδειξη της επιλογής και να φέρει 

σήμανση ανά εκατοστό και εργονομική λαβή µε δύο δακτυλίους, διαμέτρου 14G,16G, 18G ,20Gκαι μήκους 

60mm,100mm ,160mm,200mm,250mm. 

Να φέρει ισχυρό ελατήριο για δειγματοληψία ( Full Core). 

Να φέρει ολισθαίνοντα δακτύλιο για σταθεροποίηση της βελόνης βιοψίας ,στην επιθυμητή  θέση . 
Να διαθέτει πιστοποιητικά CE & ISO. 
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Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία. 

Με τιμή 

Για την εταιρεία  
 

 

Αθανάσιος Βογδανέρης 
Διαχειριστής 
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