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Τεχνική Περιγραφή Ποσότητα

1.1 2 200 15007272

1.2 2 200 15007003

1.3 2 200 15007004

1.4 2 200 15007007

1.5 2 200 15007001

1.6 5 200 15007008

1.7 5 200 15007009

1.8 2 200 15007329

1.9 2 200 15007330

Προϋπ. Κωδικός Νοσ.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 30mm  για αγγειακούς ιστούς.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 30mm  για κανονικούς ιστούς.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 30mm  για παχείς ιστούς.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 45mm  για κανονικούς ιστούς.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 45mm  για παχείς ιστούς.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 60mm  για κανονικούς ιστούς.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 60mm  για παχείς ιστούς.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 90mm  για κανονικούς ιστούς.

Αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή 
σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, 
μήκους συρραφής 90mm  για παχείς ιστούς.
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2.1 3 200 15007360

2.2 3 200 15007003

2.3 5 200 15007004

2.4 10 200 15007008

2.5 10 200 15007009

Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, με 
κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, για αγγειακούς, λεπτούς 
και παχείς ιστούς. Να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης 
μετακίνησης του πύρου σε ενδιάμεση και τελική θέση για ασφαλή 
εγκλωβισμό του ιστού εντός των σιαγόνων. Τα εργαλεία να φέρουν 
ειδικό αποστάτη μεταξύ των σιαγόνων τους για την αποφυγή 
εσφαλμένης πυροδότησης της κασσέτας κατά την μεταφορά τους. Να 
διαθέτουν δύο έγχρωμα διαφοροποιημένες χειρολαβές, η μια για 
ασφαλή σύγκλιση του ιστού και η άλλη για την ακριβή συρραφή του 
μήκους 30mm για αγγειακούς ιστούς.
Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, με 
κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, για αγγειακούς, λεπτούς 
και παχείς ιστούς. Να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης 
μετακίνησης του πύρου σε ενδιάμεση και τελική θέση για ασφαλή 
εγκλωβισμό του ιστού εντός των σιαγόνων. Τα εργαλεία να φέρουν 
ειδικό αποστάτη μεταξύ των σιαγόνων τους για την αποφυγή 
εσφαλμένης πυροδότησης της κασσέτας κατά την μεταφορά τους. Να 
διαθέτουν δύο έγχρωμα διαφοροποιημένες χειρολαβές, η μια για 
ασφαλή σύγκλιση του ιστού και η άλλη για την ακριβή συρραφή του 
μήκους 30mm για κανονικούς ιστούς.
Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, με 
κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, για αγγειακούς, λεπτούς 
και παχείς ιστούς. Να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης 
μετακίνησης του πύρου σε ενδιάμεση και τελική θέση για ασφαλή 
εγκλωβισμό του ιστού εντός των σιαγόνων. Τα εργαλεία να φέρουν 
ειδικό αποστάτη μεταξύ των σιαγόνων τους για την αποφυγή 
εσφαλμένης πυροδότησης της κασσέτας κατά την μεταφορά τους. Να 
διαθέτουν δύο έγχρωμα διαφοροποιημένες χειρολαβές, η μια για 
ασφαλή σύγκλιση του ιστού και η άλλη για την ακριβή συρραφή του 
μήκους 30mm για παχείς ιστούς.
Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, με 
κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, για αγγειακούς, λεπτούς 
και παχείς ιστούς. Να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης 
μετακίνησης του πύρου σε ενδιάμεση και τελική θέση για ασφαλή 
εγκλωβισμό του ιστού εντός των σιαγόνων. Τα εργαλεία να φέρουν 
ειδικό αποστάτη μεταξύ των σιαγόνων τους για την αποφυγή 
εσφαλμένης πυροδότησης της κασσέτας κατά την μεταφορά τους. Να 
διαθέτουν δύο έγχρωμα διαφοροποιημένες χειρολαβές, η μια για 
ασφαλή σύγκλιση του ιστού και η άλλη για την ακριβή συρραφή του 
μήκους 60mm για κανονικούς ιστούς.
Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, με 
κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, για αγγειακούς, λεπτούς 
και παχείς ιστούς. Να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης 
μετακίνησης του πύρου σε ενδιάμεση και τελική θέση για ασφαλή 
εγκλωβισμό του ιστού εντός των σιαγόνων. Τα εργαλεία να φέρουν 
ειδικό αποστάτη μεταξύ των σιαγόνων τους για την αποφυγή 
εσφαλμένης πυροδότησης της κασσέτας κατά την μεταφορά τους. Να 
διαθέτουν δύο έγχρωμα διαφοροποιημένες χειρολαβές, η μια για 
ασφαλή σύγκλιση του ιστού και η άλλη για την ακριβή συρραφή του 
μήκους 60mm για παχείς ιστούς.
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3.1 10 200 15007361

3.2 10 200 15007362

3.3 10 200 15007007

Εργαλεία ευθείας συρραφής μίας χρήσης, αυτόματα και 
επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού 
και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για 
την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση  Να φέρουν πύρο 
ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και 
την ακριβή πυροδότηση. Επίσης να φέρουν σκανδάλη σύγκλισης και 
πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση , μηχανισμός 
ασφαλείας να αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την 
επαναπυροδότηση. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, 
να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και 
παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις 
διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει 
προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 30mm για κανονικό ιστό

Εργαλεία ευθείας συρραφής μίας χρήσης, αυτόματα και 
επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού 
και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για 
την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση  Να φέρουν πύρο 
ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και 
την ακριβή πυροδότηση. Επίσης να φέρουν σκανδάλη σύγκλισης και 
πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση , μηχανισμός 
ασφαλείας να αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την 
επαναπυροδότηση. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, 
να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και 
παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις 
διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει 
προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 30mm για παχύ ιστό

Εργαλεία ευθείας συρραφής μίας χρήσης, αυτόματα και 
επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού 
και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για 
την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση  Να φέρουν πύρο 
ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και 
την ακριβή πυροδότηση. Επίσης να φέρουν σκανδάλη σύγκλισης και 
πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση , μηχανισμός 
ασφαλείας να αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την 
επαναπυροδότηση. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, 
να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και 
παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις 
διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει 
προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 45mm για κανονικό ιστό
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3.4 10 200 15007001

3.5 20 200 15007009

3.6 20 200 15007009

Εργαλεία ευθείας συρραφής μίας χρήσης, αυτόματα και 
επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού 
και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για 
την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση  Να φέρουν πύρο 
ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και 
την ακριβή πυροδότηση. Επίσης να φέρουν σκανδάλη σύγκλισης και 
πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση , μηχανισμός 
ασφαλείας να αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την 
επαναπυροδότηση. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, 
να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και 
παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις 
διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει 
προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 45mm για παχύ ιστό

Εργαλεία ευθείας συρραφής μίας χρήσης, αυτόματα και 
επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού 
και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για 
την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση  Να φέρουν πύρο 
ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και 
την ακριβή πυροδότηση. Επίσης να φέρουν σκανδάλη σύγκλισης και 
πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση , μηχανισμός 
ασφαλείας να αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την 
επαναπυροδότηση. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, 
να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και 
παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις 
διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει 
προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 60mm για κανονικό ιστό

Εργαλεία ευθείας συρραφής μίας χρήσης, αυτόματα και 
επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού 
και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για 
την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση  Να φέρουν πύρο 
ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και 
την ακριβή πυροδότηση. Επίσης να φέρουν σκανδάλη σύγκλισης και 
πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση , μηχανισμός 
ασφαλείας να αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την 
επαναπυροδότηση. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, 
να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και 
παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις 
διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει 
προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 60mm για παχύ ιστό
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3.7 10 200 15007329

3.8 10 200 15007330

4.1 2 100 15007150

4.2 2 100 15007158

4.3 2 100 15007363

4.4 2 100 15007364

Εργαλεία ευθείας συρραφής μίας χρήσης, αυτόματα και 
επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού 
και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για 
την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση  Να φέρουν πύρο 
ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και 
την ακριβή πυροδότηση. Επίσης να φέρουν σκανδάλη σύγκλισης και 
πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση , μηχανισμός 
ασφαλείας να αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την 
επαναπυροδότηση. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, 
να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και 
παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις 
διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει 
προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 90mm για κανονικό ιστό

Εργαλεία ευθείας συρραφής μίας χρήσης, αυτόματα και 
επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτουν άκμονα χαμηλού 
και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για 
την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση  Να φέρουν πύρο 
ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγώνες του εργαλείου και 
την ακριβή πυροδότηση. Επίσης να φέρουν σκανδάλη σύγκλισης και 
πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση , μηχανισμός 
ασφαλείας να αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την 
επαναπυροδότηση. Να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, 
να διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος / πυροδότησης καθώς και 
παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις 
διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει 
προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 90mm για παχύ ιστό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 30mm  για 
αγγειακούς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 30mm  για 
κανονικους ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 30mm  για 
παχείς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 45mm  για 
κανονικους ιστούς.
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4.5 2 100 15007365

4.6 5 100 15007345

4.7 5 100 15007346

4.8 2 100 15007367

4.9 2 100 15007366

5.1 3 100 15007369

5.2 3 100 15007368

5.3 5 100 15007370

5.4 10 100 15007345

5.5 10 100 15007346

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 45mm  για 
παχείς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 60mm  για 
κανονικους ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 60mm  για 
παχείς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 90mm  για 
κανονικους ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία, ευθείας 
συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα 
αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου και ισχυρούς 
αγκτήρες ορθογώνιας διατομής του α/α 1, μήκους συρραφής 90mm  για 
παχείς ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα ευθύγραμμα 
επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία,με κλιπς κυκλικής διατομής 
από κράμα τιτάνιου, με αυτόματη μετακίνηση του πύρου σε ενδιάμεση 
και τελική θέση  με δύο χωριστές χρωματικά χειρολαβές του α/α 2, 
μήκους συρραφής 30mm  για αγγειακούς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα ευθύγραμμα 
επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία,με κλιπς κυκλικής διατομής 
από κράμα τιτάνιου, με αυτόματη μετακίνηση του πύρου σε ενδιάμεση 
και τελική θέση  με δύο χωριστές χρωματικά χειρολαβές του α/α 2, 
μήκους συρραφής 30mm  για κανονικούς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα ευθύγραμμα 
επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία,με κλιπς κυκλικής διατομής 
από κράμα τιτάνιου, με αυτόματη μετακίνηση του πύρου σε ενδιάμεση 
και τελική θέση  με δύο χωριστές χρωματικά χειρολαβές του α/α 2, 
μήκους συρραφής 30mm  για παχείς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα ευθύγραμμα 
επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία,με κλιπς κυκλικής διατομής 
από κράμα τιτάνιου, με αυτόματη μετακίνηση του πύρου σε ενδιάμεση 
και τελική θέση  με δύο χωριστές χρωματικά χειρολαβές του α/α 2, 
μήκους συρραφής 60mm  για κανονικούς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα αυτόματα ευθύγραμμα 
επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία,με κλιπς κυκλικής διατομής 
από κράμα τιτάνιου, με αυτόματη μετακίνηση του πύρου σε ενδιάμεση 
και τελική θέση  με δύο χωριστές χρωματικά χειρολαβές του α/α 2, 
μήκους συρραφής 60mm  για παχείς ιστούς.
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6.1 10 100 15007372

6.2 10 100 15007371

6.3 10 100 15007364

6.4 10 100 15007365

6.5 20 100 15007345

6.6 20 100 15007346

7 5 500 15007060

8 10 500 15007060

9.1 5 500 15007323

9.2 5 500 15007323

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 3, μήκους συρραφής 30mm για κανονικό ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 3, μήκους συρραφής 30mm για παχύ ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 3, μήκους συρραφής 45mm για κανονικό ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 3, μήκους συρραφής 45mm για παχύ ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 3, μήκους συρραφής 60mm για κανονικό ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 3, μήκους συρραφής 60mm για παχύ ιστό

Σετ αιμορροϊδεκτομής αποτελούμενο από κυκλικό αναστομωτήρα με 
αποσπώμενο άκμονα, διαμέτρου 33mm, με αγκτήρες ορθογώνιας 
διατομής και ορθοσκόπιο για διάνοιξη πρωκτού και εφαρμογής της 
περίπαρσης.

Σετ αιμορροϊδεκτομής αποτελούμενο από έναν ειδικό  ευθύ κυκλικό 
αναστομωτήρα μεγέθους 33mm, μη αποσπώμενης κεφαλής, μεγάλου 
αποθηκευτικού χώρου με κατάλληλη διαβάθμιση βάθους εφαρμογής, με 
κλίπς από τιτάνιο και δυνατότητα σύγκλεισης κλιπ από 0,75-1.5mm, με 
μηχανισμό ελέγχου της πυροδότησης, από έναν κυκλικό διαστολέα 
πρωκτού ,ένα πρωκτοσκόπιο περίπαρσης και ένα σταθεροποιητή 
ράμματος μήκους 10cm .

Κυκλικοί  αναστομωτήρες για πρόπτωση ορθού και 
αιμορροειδεκτομής.Να είναι μίας χρήσεως μη αποσπώμενης κεφαλής με 
κλιπ τιτανίου για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις πρόπτωσης και 
αιμορροειδεκτομής.Να διαθέτουν μη αποσπώμενο άκμονα χαμηλού 
προφίλ για εύκολη τοποθέτηση.Να φέρουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 
και διαβάθμιση βάθους εισαγωγής.Να φέρουν λαβή ταχείας και 
ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής–άκμονα για πάχος ιστού από 1-1,5mm 
και μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή προ-πυροδότησης.Να φέρουν 
ένδειξη που δείχνει σαφώς και επακριβώς το πάχος του ιστού.Ο 
σχεδιασμός των κλιπ,να μειώνει την αιμορραγία μετά την επέμβαση.Στην 
συσκευασία να περιλαμβάνονται ένας κυκλικός διαστολέας πρωκτού,ένα 
πρωκτοσκόπιο περίπασης και ένας σταθεροποιητής             ράμματος 
31mm
Κυκλικοί  αναστομωτήρες για πρόπτωση ορθού και 
αιμορροειδεκτομής.Να είναι μίας χρήσεως μη αποσπώμενης κεφαλής με 
κλιπ τιτανίου για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις πρόπτωσης και 
αιμορροειδεκτομής.Να διαθέτουν μη αποσπώμενο άκμονα χαμηλού 
προφίλ για εύκολη τοποθέτηση.Να φέρουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 
και διαβάθμιση βάθους εισαγωγής.Να φέρουν λαβή ταχείας και 
ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής–άκμονα για πάχος ιστού από 1-1,5mm 
και μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή προ-πυροδότησης.Να φέρουν 
ένδειξη που δείχνει σαφώς και επακριβώς το πάχος του ιστού.Ο 
σχεδιασμός των κλιπ,να μειώνει την αιμορραγία μετά την επέμβαση.Στην 
συσκευασία να περιλαμβάνονται ένας κυκλικός διαστολέας πρωκτού,ένα 
πρωκτοσκόπιο περίπασης και ένας σταθεροποιητής             ράμματος 
32mm
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9.3 5 500 15007323

9.4 5 500 15007323

10.1 5 300 15007373

10.2 5 300 15007071

10.3 5 300 15007071

10.4 5 300 15007078

10.5 5 300 15007080

10.6 5 300 15007081

Κυκλικοί  αναστομωτήρες για πρόπτωση ορθού και 
αιμορροειδεκτομής.Να είναι μίας χρήσεως μη αποσπώμενης κεφαλής με 
κλιπ τιτανίου για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις πρόπτωσης και 
αιμορροειδεκτομής.Να διαθέτουν μη αποσπώμενο άκμονα χαμηλού 
προφίλ για εύκολη τοποθέτηση.Να φέρουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 
και διαβάθμιση βάθους εισαγωγής.Να φέρουν λαβή ταχείας και 
ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής–άκμονα για πάχος ιστού από 1-1,5mm 
και μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή προ-πυροδότησης.Να φέρουν 
ένδειξη που δείχνει σαφώς και επακριβώς το πάχος του ιστού.Ο 
σχεδιασμός των κλιπ,να μειώνει την αιμορραγία μετά την επέμβαση.Στην 
συσκευασία να περιλαμβάνονται ένας κυκλικός διαστολέας πρωκτού,ένα 
πρωκτοσκόπιο περίπασης και ένας σταθεροποιητής             ράμματος 
33mm
Κυκλικοί  αναστομωτήρες για πρόπτωση ορθού και 
αιμορροειδεκτομής.Να είναι μίας χρήσεως μη αποσπώμενης κεφαλής με 
κλιπ τιτανίου για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις πρόπτωσης και 
αιμορροειδεκτομής.Να διαθέτουν μη αποσπώμενο άκμονα χαμηλού 
προφίλ για εύκολη τοποθέτηση.Να φέρουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 
και διαβάθμιση βάθους εισαγωγής.Να φέρουν λαβή ταχείας και 
ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής–άκμονα για πάχος ιστού από 1-1,5mm 
και μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή προ-πυροδότησης.Να φέρουν 
ένδειξη που δείχνει σαφώς και επακριβώς το πάχος του ιστού.Ο 
σχεδιασμός των κλιπ,να μειώνει την αιμορραγία μετά την επέμβαση.Στην 
συσκευασία να περιλαμβάνονται ένας κυκλικός διαστολέας πρωκτού,ένα 
πρωκτοσκόπιο περίπασης και ένας σταθεροποιητής             ράμματος 
34mm

Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με 
ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 55 ή 60mm 
για αγγειακούς ιστους
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με 
ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 55 ή 60mm 
για κανονικούς ιστους
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με 
ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 55 ή 60mm 
για παχείς ιστους
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με 
ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 75 ή 80mm 
για κανονικούς ιστους
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με 
ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 75 ή 80mm 
για παχείς ιστους
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με 
ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 100mm για 
κανονικούς ιστους
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10.7 5 300 15007082

11.1 2 300 15007068

11.2 2 300 15007068

11.3 4 300 15007068

11.4 10 300 15007182

11.5 10 300 15007182

Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με 
ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 100mm για 
παχείς ιστους

Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής, με κλιπ 
κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, με ενσωματωμένη λάμα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να προσφερθούν 
ανταλλακτικές κασσέτες για αγγειακούς ιστούς (1mm), λεπτούς ιστούς 
(1,5mm), ενδιάμεσους ιστούς (1,8mm) και παχείς ιστούς (2mm) για 
ασφαλή αναστόμωση διαφορετικών τύπων ιστών. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια συρραφής και αποφυγή διαφυγών, το μήκος συρραφής να 
υπερβαίνει το μήκος διατομής κατά ενάμιση κλιπ εκατέρωθεν,55 ή 
60mm για αγγειακούς ιστους
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής, με κλιπ 
κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, με ενσωματωμένη λάμα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να προσφερθούν 
ανταλλακτικές κασσέτες για αγγειακούς ιστούς (1mm), λεπτούς ιστούς 
(1,5mm), ενδιάμεσους ιστούς (1,8mm) και παχείς ιστούς (2mm) για 
ασφαλή αναστόμωση διαφορετικών τύπων ιστών. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια συρραφής και αποφυγή διαφυγών, το μήκος συρραφής να 
υπερβαίνει το μήκος διατομής κατά ενάμιση κλιπ εκατέρωθεν,55 ή 
60mm για κανονικούς ιστους
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής, με κλιπ 
κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, με ενσωματωμένη λάμα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να προσφερθούν 
ανταλλακτικές κασσέτες για αγγειακούς ιστούς (1mm), λεπτούς ιστούς 
(1,5mm), ενδιάμεσους ιστούς (1,8mm) και παχείς ιστούς (2mm) για 
ασφαλή αναστόμωση διαφορετικών τύπων ιστών. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια συρραφής και αποφυγή διαφυγών, το μήκος συρραφής να 
υπερβαίνει το μήκος διατομής κατά ενάμιση κλιπ εκατέρωθεν,55 ή 
60mm για παχείς ιστους
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής, με κλιπ 
κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, με ενσωματωμένη λάμα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να προσφερθούν 
ανταλλακτικές κασσέτες για αγγειακούς ιστούς (1mm), λεπτούς ιστούς 
(1,5mm), ενδιάμεσους ιστούς (1,8mm) και παχείς ιστούς (2mm) για 
ασφαλή αναστόμωση διαφορετικών τύπων ιστών. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια συρραφής και αποφυγή διαφυγών, το μήκος συρραφής να 
υπερβαίνει το μήκος διατομής κατά ενάμιση κλιπ εκατέρωθεν,75 ή 
80mm για κανονικούς ιστους
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής, με κλιπ 
κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, με ενσωματωμένη λάμα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να προσφερθούν 
ανταλλακτικές κασσέτες για αγγειακούς ιστούς (1mm), λεπτούς ιστούς 
(1,5mm), ενδιάμεσους ιστούς (1,8mm) και παχείς ιστούς (2mm) για 
ασφαλή αναστόμωση διαφορετικών τύπων ιστών. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια συρραφής και αποφυγή διαφυγών, το μήκος συρραφής να 
υπερβαίνει το μήκος διατομής κατά ενάμιση κλιπ εκατέρωθεν,75 ή 
80mm για ενδιάμεσους ιστους
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11.6 10 300 15007182

11.7 2 300 15007081

11.8 2 300 15007082

12.1 20 300 15007071

12.2 30 300 15007071

12.3 30 300 15007078

Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής, με κλιπ 
κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, με ενσωματωμένη λάμα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να προσφερθούν 
ανταλλακτικές κασσέτες για αγγειακούς ιστούς (1mm), λεπτούς ιστούς 
(1,5mm), ενδιάμεσους ιστούς (1,8mm) και παχείς ιστούς (2mm) για 
ασφαλή αναστόμωση διαφορετικών τύπων ιστών. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια συρραφής και αποφυγή διαφυγών, το μήκος συρραφής να 
υπερβαίνει το μήκος διατομής κατά ενάμιση κλιπ εκατέρωθεν,75 ή 
80mm για παχείς ιστους
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής, με κλιπ 
κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, με ενσωματωμένη λάμα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να προσφερθούν 
ανταλλακτικές κασσέτες για αγγειακούς ιστούς (1mm), λεπτούς ιστούς 
(1,5mm), ενδιάμεσους ιστούς (1,8mm) και παχείς ιστούς (2mm) για 
ασφαλή αναστόμωση διαφορετικών τύπων ιστών. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια συρραφής και αποφυγή διαφυγών, το μήκος συρραφής να 
υπερβαίνει το μήκος διατομής κατά ενάμιση κλιπ εκατέρωθεν,100mm 
για κανονικούς ιστους
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής, με κλιπ 
κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιου, με ενσωματωμένη λάμα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να προσφερθούν 
ανταλλακτικές κασσέτες για αγγειακούς ιστούς (1mm), λεπτούς ιστούς 
(1,5mm), ενδιάμεσους ιστούς (1,8mm) και παχείς ιστούς (2mm) για 
ασφαλή αναστόμωση διαφορετικών τύπων ιστών. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια συρραφής και αποφυγή διαφυγών, το μήκος συρραφής να 
υπερβαίνει το μήκος διατομής κατά ενάμιση κλιπ εκατέρωθεν,100mm 
για παχείς ιστους

Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού Να διαθέτουν 
μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή  επαναπυροδότησης 
και να φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 60mm για 
κανονικό ιστό
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού Να διαθέτουν 
μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή  επαναπυροδότησης 
και να φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 60mm για παχύ 
ιστό
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού Να διαθέτουν 
μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή  επαναπυροδότησης 
και να φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 80mm για 
κανονικό ιστό
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12.4 30 300 15007080

12.5 15 300 15007081

12.6 15 300 15007082

13.1 5 150 15007090

13.2 5 150 15007091

13.3 5 150 15007092

13.4 5 150 15007098

13.5 5 150 15007100

13.6 5 150 15007101

Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού Να διαθέτουν 
μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή  επαναπυροδότησης 
και να φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 80mm για παχύ 
ιστό
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού Να διαθέτουν 
μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή  επαναπυροδότησης 
και να φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 100mm για 
κανονικό ιστό
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού Να διαθέτουν 
μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή  επαναπυροδότησης 
και να φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα 100mm για 
παχύ ιστό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό 
αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας 
διατομής του α/α 10, μήκους συρραφής 55 ή 60mm για αγγειακούς 
ιστους
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό 
αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας 
διατομής του α/α 10, μήκους συρραφής 55 ή 60mm για κανονικούς 
ιστους

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό 
αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας 
διατομής του α/α 10, μήκους συρραφής 55 ή 60mm για παχείς ιστους

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό 
αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας 
διατομής του α/α 10, μήκους συρραφής 75 ή 80mm για κανονικους 
ιστους

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό 
αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας 
διατομής του α/α 10, μήκους συρραφής 75 ή 80mm για παχείς ιστους

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό 
αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας 
διατομής του α/α 10, μήκους συρραφής 100mm για κανονικούς ιστους
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13.7 5 150 15007102

14.1 2 150 15007374

14.2 2 150 15007352

14.3 4 150 15007353

14.4 10 150 15007355

14.5 10 150 15007375

14.6 10 150 15007354

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό 
αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας 
διατομής του α/α 10, μήκους συρραφής 100mm για παχείς ιστους

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής-αναστόμωσης, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιο, 
με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με 
ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440  , με ειδικό μηχανισμό 
σταδιακής προώθησης της λάμας και μηχανισμό συγκρατήσεως του 
ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης του α/α 11, μήκους 
συρραφής 55 ή 60mm για αγγειακούς ιστους
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής-αναστόμωσης, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιο, 
με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με 
ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440  , με ειδικό μηχανισμό 
σταδιακής προώθησης της λάμας και μηχανισμό συγκρατήσεως του 
ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης του α/α 11, μήκους 
συρραφής 55 ή 60mm για κανονικούς ιστους
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής-αναστόμωσης, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιο, 
με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με 
ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440  , με ειδικό μηχανισμό 
σταδιακής προώθησης της λάμας και μηχανισμό συγκρατήσεως του 
ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης του α/α 11, μήκους 
συρραφής 55 ή 60mm για παχείς ιστους
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής-αναστόμωσης, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιο, 
με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με 
ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440  , με ειδικό μηχανισμό 
σταδιακής προώθησης της λάμας και μηχανισμό συγκρατήσεως του 
ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης του α/α 11, μήκους 
συρραφής 75 ή 80mm για κανονικούς ιστους
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής-αναστόμωσης, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιο, 
με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με 
ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440  , με ειδικό μηχανισμό 
σταδιακής προώθησης της λάμας και μηχανισμό συγκρατήσεως του 
ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης του α/α 11, μήκους 
συρραφής 75 ή 80mm για ενδιάμεσους ιστους
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής-αναστόμωσης, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιο, 
με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με 
ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440  , με ειδικό μηχανισμό 
σταδιακής προώθησης της λάμας και μηχανισμό συγκρατήσεως του 
ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης του α/α 11, μήκους 
συρραφής 75 ή 80mm για παχείς ιστους
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14.7 2 150 15007101

14.8 2 150 15007102

15.1 20 150 15007352

15.2 30 150 15007353

15.3 30 150 15007355

15.4 30 150 15007354

15.5 15 150 15007101

15.6 15 150 15007102

16.1 10 300 15007376

16.2 30 300 15007377

16.3 10 300 15007378

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής-αναστόμωσης, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιο, 
με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με 
ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440  , με ειδικό μηχανισμό 
σταδιακής προώθησης της λάμας και μηχανισμό συγκρατήσεως του 
ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης του α/α 11, μήκους 
συρραφής 100mm για κανονικούς ιστους
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής-αναστόμωσης, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτάνιο, 
με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, με 
ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440  , με ειδικό μηχανισμό 
σταδιακής προώθησης της λάμας και μηχανισμό συγκρατήσεως του 
ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης του α/α 11, μήκους 
συρραφής 100mm για παχείς ιστους

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 12, μήκους συρραφής 60mm για κανονικό ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 12, μήκους συρραφής 60mm για παχύ ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 12, μήκους συρραφής 80mm για κανονικό ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 12, μήκους συρραφής 80mm για παχύ ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 12, μήκους συρραφής 100mm για κανονικό ιστό
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 12, μήκους συρραφής 100mm για παχύ ιστό

Ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, 
με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα 
χέρι, τα οποία να μπορούν να δεχθούν ευθείες και αρθρούμενες 
κεφαλές, με ή χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής, 
με ή χωρίς διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής,  σε 
μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση, με μήκος στυλεού 6cm
Ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, 
με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα 
χέρι, τα οποία να μπορούν να δεχθούν ευθείες και αρθρούμενες 
κεφαλές, με ή χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής, 
με ή χωρίς διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής,  σε 
μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση, με μήκος στυλεού 16cm
Ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, 
με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα 
χέρι, τα οποία να μπορούν να δεχθούν ευθείες και αρθρούμενες 
κεφαλές, με ή χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής, 
με ή χωρίς διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής,  σε 
μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση, με μήκος στυλεού 26cm
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17.1 10 400 15007186

17.2 10 400 15007187

17.3 10 400 15007183

17.4 10 400 15007185

17.5 10 400 15007186

Ευθύγραμμοι και ευκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 
28cm, 34cm και 44cm, μήκους συρραφής -διατομής, διαμέτρου 12 mm, 
με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι 440. Να δέχονται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο,  για αγγειακούς 
ιστούς, λεπτούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς . Εργονομικό σχεδιασμό 
της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και 
χειροκίνητης  επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός 
πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.μήκος συρραφής 45mm, μήκος 
εργαλείου 28cm, εύκαμπτο στυλεό

Ευθύγραμμοι και ευκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 
28cm, 34cm και 44cm, μήκους συρραφής -διατομής, διαμέτρου 12 mm, 
με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι 440. Να δέχονται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο,  για αγγειακούς 
ιστούς, λεπτούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς . Εργονομικό σχεδιασμό 
της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και 
χειροκίνητης  επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός 
πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.μήκος συρραφής 45mm, μήκος 
εργαλείου 28cm, ευθύ στυλεό

Ευθύγραμμοι και ευκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 
28cm, 34cm και 44cm, μήκους συρραφής -διατομής, διαμέτρου 12 mm, 
με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι 440. Να δέχονται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο,  για αγγειακούς 
ιστούς, λεπτούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς . Εργονομικό σχεδιασμό 
της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και 
χειροκίνητης  επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός 
πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.μήκος συρραφής 45mm, μήκος 
εργαλείου 34cm, εύκαμπτο στυλεό

Ευθύγραμμοι και ευκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 
28cm, 34cm και 44cm, μήκους συρραφής -διατομής, διαμέτρου 12 mm, 
με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι 440. Να δέχονται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο,  για αγγειακούς 
ιστούς, λεπτούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς . Εργονομικό σχεδιασμό 
της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και 
χειροκίνητης  επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός 
πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.μήκος συρραφής 45mm, μήκος 
εργαλείου 34cm, ευθύ στυλεό

Ευθύγραμμοι και ευκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 
28cm, 34cm και 44cm, μήκους συρραφής -διατομής, διαμέτρου 12 mm, 
με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι 440. Να δέχονται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο,  για αγγειακούς 
ιστούς, λεπτούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς . Εργονομικό σχεδιασμό 
της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και 
χειροκίνητης  επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός 
πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.μήκος συρραφής 60mm, μήκος 
εργαλείου 28cm, εύκαμπτο στυλεό
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17.6 10 400 15007379

17.7 10 400 15007280

17.8 10 400 15007280

18.1 5 400 15007029

18.2 5 400 15007029

18.3 5 400 15007029

Ευθύγραμμοι και ευκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 
28cm, 34cm και 44cm, μήκους συρραφής -διατομής, διαμέτρου 12 mm, 
με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι 440. Να δέχονται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο,  για αγγειακούς 
ιστούς, λεπτούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς . Εργονομικό σχεδιασμό 
της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και 
χειροκίνητης  επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός 
πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.μήκος συρραφής 60mm, μήκος 
εργαλείου 28cm, ευθύ στυλεό

Ευθύγραμμοι και ευκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 
28cm, 34cm και 44cm, μήκους συρραφής -διατομής, διαμέτρου 12 mm, 
με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι 440. Να δέχονται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο,  για αγγειακούς 
ιστούς, λεπτούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς . Εργονομικό σχεδιασμό 
της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και 
χειροκίνητης  επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός 
πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.μήκος συρραφής 60mm, μήκος 
εργαλείου 34cm, εύκαμπτο στυλεό

Ευθύγραμμοι και ευκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 
28cm, 34cm και 44cm, μήκους συρραφής -διατομής, διαμέτρου 12 mm, 
με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου από ανοξείδωτο 
ατσάλι 440. Να δέχονται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο,  για αγγειακούς 
ιστούς, λεπτούς, ενδιάμεσους και παχείς ιστούς . Εργονομικό σχεδιασμό 
της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και 
χειροκίνητης  επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός 
πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.μήκος συρραφής 60mm, μήκος 
εργαλείου 34cm, ευθύ στυλεό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 60mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, για αγγειακό-κανονικό ιστό, με 
κεκαμένο άκρο
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 60mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, για κανονικό-παχύ ιστό, με 
κεκαμένο άκρο

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 60mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής,  για  πολύ παχύ ιστό
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18.4 5 400 15007197

18.5 5 400 15007197

18.6 5 400 15007197

18.7 5 400 15007197

18.8 5 400 15007197

18.9 5 400 15007197

18.10 5 400 15007380

18.11 5 400 15007381

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής,  για αγγειακό-κανονικό ιστό, με 
κεκαμένο άκρο

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, για  πολύ παχύ ιστό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, για  κανονικό-παχύ ιστό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, για  πολύ παχύ ιστό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής,  για  αγγειακό-κανονικό ιστό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, για  κανονικό-παχύ ιστό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 30mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, για αγγειακό-κανονικό ιστό, με 
κεκαμένο άκρο

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 30mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής,  για αγγειακό-κανονικό ιστό,
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18.12 5 400 15007197

18.13 5 500 15007027

18.14 5 500 15007027

18.15 2 300 15007029

18.16 2 300 15007027

18.17 2 300 15007027

18.18 2 300 15007197

18.19 2 300 15007195

18.20 2 300 15007091

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45mm, με διαφορετικό 
ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, για κανονικό-παχύ ιστό

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 60mm, με 
απορροφήσιμη μεμβράνη ενίσχυσης της γραμμής συρραφής, για 
κανονικούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 60mm, με 
απορροφήσιμη μεμβράνη ενίσχυσης της γραμμής συρραφής, για παχείς 
ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 60 mm, για παχείς 
ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 60 mm, για κανονικούς 
ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 60 mm, για αγγειακούς 
ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45 mm, για παχείς 
ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45 mm, για κανονικούς 
ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45 mm, για αγγειακούς 
ιστούς
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18.21 2 300 15007197

18.22 2 300 15007382

18.23 2 300 15007383

18.24 2 300 15007384

18.25 5 500 15007385

19.1 10 200 15007091

19.2 10 200 15007195

19.3 10 200 15007196

19.4 10 200 15007197

19.5 10 200 15007027

19.6 10 200 15007027

19.7 10 200 15007027

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 45 mm, για πολύ 
λεπτούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 30 mm, για κανονικούς 
ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 30 mm, για αγγειακούς 
ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 30 mm, για πολύ 
λεπτούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα 
ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι του α/α 16, με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, αρθρούμενες, μήκους συρραφής κυρτής κεφαλής, για 
μεσαίους-παχείς ιστούς

Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους και εύκαμπτους 
επαναφορτιζόμενους κοπτορράπτες μεγέθους 28cm του α/α 17, χωρίς 
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 45mm, για αγγειακούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους και εύκαμπτους 
επαναφορτιζόμενους κοπτορράπτες μεγέθους 28cm του α/α 17, χωρίς 
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 45mm, για κανονικούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους και εύκαμπτους 
επαναφορτιζόμενους κοπτορράπτες μεγέθους 28cm του α/α 17, χωρίς 
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 45mm, για ενδιάμεσους ιστούς

Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους και εύκαμπτους 
επαναφορτιζόμενους κοπτορράπτες μεγέθους 28cm του α/α 17, χωρίς 
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 45mm, για παχείς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους και εύκαμπτους 
επαναφορτιζόμενους κοπτορράπτες μεγέθους 28cm του α/α 17, χωρίς 
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 60mm, για αγγειακούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους και εύκαμπτους 
επαναφορτιζόμενους κοπτορράπτες μεγέθους 28cm του α/α 17, χωρίς 
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 60mm, για κανονικούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους και εύκαμπτους 
επαναφορτιζόμενους κοπτορράπτες μεγέθους 28cm του α/α 17, χωρίς 
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 60mm, για ενδιάμεσους ιστούς
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19.8 10 200 15007029

20.1 2 200 15007061

20.2 2 200 15007062

21.1 5 500 15007387

21.2 5 500 15007386

21.3 5 500 15007388

21.4 10 500 15007046

21.5 10 500 15007045

22.1 5 500 15007045

22.2 5 500 15007046

23.1 2 500 15007389

23.2 5 500 15007049

23.3 10 500 15007054

23.4 10 500 15007356

Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους και εύκαμπτους 
επαναφορτιζόμενους κοπτορράπτες μεγέθους 28cm του α/α 17, χωρίς 
κοπτική λάμα, μήκους συρραφής 60mm, για παχείς ιστούς

Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που 
κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 45mm, με ενσωματωμένο ράμμα 
πολυεστέρα 2-0
Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που 
κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 65mm, με ενσωματωμένο ράμμα νάυλον 2-
0

Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία, αρθρούμενα και 
περιστρεφόμενα, με σταθερό στυλεό και κλείδωμα κεφαλής μήκους 
συρραφής 30mm, για αγγειακούς ιστούς
Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία, αρθρούμενα και 
περιστρεφόμενα, με σταθερό στυλεό και κλείδωμα κεφαλής μήκους 
συρραφής 30mm, για παχείς ιστούς
Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία, αρθρούμενα και 
περιστρεφόμενα, με σταθερό στυλεό και κλείδωμα κεφαλής μήκους 
συρραφής 30mm, για κανονικούς ιστούς
Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία, αρθρούμενα και 
περιστρεφόμενα, με σταθερό στυλεό και κλείδωμα κεφαλής μήκους 
συρραφής 55mm, για παχείς ιστούς
Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία, αρθρούμενα και 
περιστρεφόμενα, με σταθερό στυλεό και κλείδωμα κεφαλής μήκους 
συρραφής 55mm, για κανονικούς ιστούς

Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μήκους συρραφής 55 
mm,με κλιπς τιτανίου,  με περιστρεφόμενη & αρθρούμενη κεφαλή και με 
εύκαμπτο βραχίονα κλίσης 30 μοιρών για λεπτούς ιστούς
Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μήκους συρραφής 55 
mm,με κλιπς τιτανίου,  με περιστρεφόμενη & αρθρούμενη κεφαλή και με 
εύκαμπτο βραχίονα κλίσης 30 μοιρών για κανονικούς ιστούς

Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ 
άκμονα, μια χειρολαβή και κλιπ ορθογώνιας διατομής, διαμέτρου 21 έως 
22mm
Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ 
άκμονα, μια χειρολαβή και κλιπ ορθογώνιας διατομής, διαμέτρου 25 έως 
26mm
Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ 
άκμονα, μια χειρολαβή και κλιπ ορθογώνιας διατομής, διαμέτρου 28 έως 
29mm
Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ 
άκμονα, μια χειρολαβή και κλιπ ορθογώνιας διατομής, διαμέτρου 31 έως 
32mm



Σελίδα 20 από 51

23.5 5 500 15007051

24.1 2 500 15007390

24.2 3 500 15007049

24.3 10 500 15007050

24.4 5 500 15007051

Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ 
άκμονα, μια χειρολαβή και κλιπ ορθογώνιας διατομής, διαμέτρου 33 έως 
34mm

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, με ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ 5,5mm 
για πολύ παχείς ιστούς (γαστροεντεροαναστομώσεις). Τα εργαλεία να 
εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αιμόσταση και ασφαλή αναστόμωση 
διαθέτοντας ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε  
οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm για 
λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς ιστούς 
και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Για την σωστή επιλογή του 
εργαλείου απο τον χρήστη, να παρέχεται απο τον μειοδότη για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης ένα σετ κηρίων πολλαπλών χρήσεων του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τους προσφερόμενους κυκλικούς 
αναστομωτήρες,διαμέτρου 21mm
Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, με ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ 5,5mm 
για πολύ παχείς ιστούς (γαστροεντεροαναστομώσεις). Τα εργαλεία να 
εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αιμόσταση και ασφαλή αναστόμωση 
διαθέτοντας ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε  
οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm για 
λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς ιστούς 
και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Για την σωστή επιλογή του 
εργαλείου απο τον χρήστη, να παρέχεται απο τον μειοδότη για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης ένα σετ κηρίων πολλαπλών χρήσεων του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τους προσφερόμενους κυκλικούς 
αναστομωτήρες,διαμέτρου 25mm
Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, με ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ 5,5mm 
για πολύ παχείς ιστούς (γαστροεντεροαναστομώσεις). Τα εργαλεία να 
εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αιμόσταση και ασφαλή αναστόμωση 
διαθέτοντας ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε  
οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm για 
λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς ιστούς 
και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Για την σωστή επιλογή του 
εργαλείου απο τον χρήστη, να παρέχεται απο τον μειοδότη για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης ένα σετ κηρίων πολλαπλών χρήσεων του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τους προσφερόμενους κυκλικούς 
αναστομωτήρες,διαμέτρου 29mm
Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, με ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ 5,5mm 
για πολύ παχείς ιστούς (γαστροεντεροαναστομώσεις). Τα εργαλεία να 
εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αιμόσταση και ασφαλή αναστόμωση 
διαθέτοντας ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε  
οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm για 
λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς ιστούς 
και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Για την σωστή επιλογή του 
εργαλείου απο τον χρήστη, να παρέχεται απο τον μειοδότη για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης ένα σετ κηρίων πολλαπλών χρήσεων του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τους προσφερόμενους κυκλικούς 
αναστομωτήρες,διαμέτρου 33mm
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25.1 5 500 15007356

25.2 10 500 15007356

25.3 20 500 15007356

25.4 20 500 15007356

Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες μίας χρήσεως με κλιπ τιτανίου για 
χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω – κάτω κοιλίας  . Να διαθέτουν 
αποσπώμενο μη ανακλινόμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για εύκολη 
τοποθέτηση στον αυλό Να έχουν παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης και 
ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του ιστού από 1,0 – 
2,5mm. Να φέρουν λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής – 
άκμονα και μηχανισμό ασφάλεια για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην 
συσκευασία  να περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει  στον 
άκμονα  του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο 
σημείο όπως είναι ο οισοφάγος
Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες μίας χρήσεως 24mm με κλιπ τιτανίου 
για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω – κάτω κοιλίας  . Να 
διαθέτουν αποσπώμενο μη ανακλινόμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για 
εύκολη τοποθέτηση στον αυλό Να έχουν παράθυρο οπτικής 
επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του 
ιστού από 1,0 – 2,5mm. Να φέρουν λαβή ταχείας και ελεγχόμενης 
σύγκλισης κεφαλής – άκμονα και μηχανισμό ασφάλεια για αποφυγή 
προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία  να περιέχεται ειδική προέκταση 
που εξασφαλίζει  στον άκμονα  του κυκλικού την ευκολότερη 
τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος 
Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες μίας χρήσεως 26mm με κλιπ τιτανίου 
για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω – κάτω κοιλίας  . Να 
διαθέτουν αποσπώμενο μη ανακλινόμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για 
εύκολη τοποθέτηση στον αυλό Να έχουν παράθυρο οπτικής 
επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του 
ιστού από 1,0 – 2,5mm. Να φέρουν λαβή ταχείας και ελεγχόμενης 
σύγκλισης κεφαλής – άκμονα και μηχανισμό ασφάλεια για αποφυγή 
προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία  να περιέχεται ειδική προέκταση 
που εξασφαλίζει  στον άκμονα  του κυκλικού την ευκολότερη 
τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος 
Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες μίας χρήσεως 29mm με κλιπ τιτανίου 
για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω – κάτω κοιλίας  . Να 
διαθέτουν αποσπώμενο μη ανακλινόμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για 
εύκολη τοποθέτηση στον αυλό Να έχουν παράθυρο οπτικής 
επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του 
ιστού από 1,0 – 2,5mm. Να φέρουν λαβή ταχείας και ελεγχόμενης 
σύγκλισης κεφαλής – άκμονα και μηχανισμό ασφάλεια για αποφυγή 
προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία  να περιέχεται ειδική προέκταση 
που εξασφαλίζει  στον άκμονα  του κυκλικού την ευκολότερη 
τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος 
Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες μίας χρήσεως 32mm με κλιπ τιτανίου 
για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω – κάτω κοιλίας  . Να 
διαθέτουν αποσπώμενο μη ανακλινόμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για 
εύκολη τοποθέτηση στον αυλό Να έχουν παράθυρο οπτικής 
επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του 
ιστού από 1,0 – 2,5mm. Να φέρουν λαβή ταχείας και ελεγχόμενης 
σύγκλισης κεφαλής – άκμονα και μηχανισμό ασφάλεια για αποφυγή 
προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία  να περιέχεται ειδική προέκταση 
που εξασφαλίζει  στον άκμονα  του κυκλικού την ευκολότερη 
τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος 
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25.5 20 500 15007356

26

26.1 10 150 15007391

26.2 100 150 15007106

26.3 100 150 15007108

27.1 10 150 15007392

27.2 100 150 15007106

27.3 100 150 15007108

28.1 20 500 15007393

28.2 10 500 15007295

28.3 10 500 15007296

Κυκλικοί κυρτοί αναστομωτήρες μίας χρήσεως 34mm με κλιπ τιτανίου 
για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω – κάτω κοιλίας  . Να 
διαθέτουν αποσπώμενο μη ανακλινόμενο άκμονα χαμηλού προφίλ για 
εύκολη τοποθέτηση στον αυλό Να έχουν παράθυρο οπτικής 
επιβεβαίωσης και ελέγχου ρύθμισης του κλιπ αναλόγως του πάχους του 
ιστού από 1,0 – 2,5mm. Να φέρουν λαβή ταχείας και ελεγχόμενης 
σύγκλισης κεφαλής – άκμονα και μηχανισμό ασφάλεια για αποφυγή 
προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία  να περιέχεται ειδική προέκταση 
που εξασφαλίζει  στον άκμονα  του κυκλικού την ευκολότερη 
τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος 

Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων  με ένα στάδιο πυροδότησης 
και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλιπς από έξω προς τα 
μέσα, με μηχανισμό καστάνιας και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες, 
με κλιπ τιτανίου μικρού μεγέθους
Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων  με ένα στάδιο πυροδότησης 
και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλιπς από έξω προς τα 
μέσα, με μηχανισμό καστάνιας και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες, 
με κλιπ τιτανίου μεσαίου μεγέθους
Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων  με ένα στάδιο πυροδότησης 
και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλιπς από έξω προς τα 
μέσα, με μηχανισμό καστάνιας και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες, 
με κλιπ τιτανίου μεγάλου μεγέθους

Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς 
σύγκλεισης των κλιπ, εφοδιασμένες με έγχρωμα διακριτά κλιπ τιτανίου, 
μικρού μεγέθους με 20 αγκτήρες
Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς 
σύγκλεισης των κλιπ, εφοδιασμένες με έγχρωμα διακριτά κλιπ τιτανίου, 
μεσαίου μεγέθους με 30 αγκτήρες
Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς 
σύγκλεισης των κλιπ, εφοδιασμένες με έγχρωμα διακριτά κλιπ τιτανίου, 
μεγάλου μεγέθους με 20 αγκτήρες

Αυτόματα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής για λεπτούς 
ιστούς.Τα εργαλεία να διαθέτουν  κυρτή κεφαλή μήκους συρραφής 
40mm για εύκολη πρόσβαση σε στενή πύελο.
Αυτόματα επαναφορτιζόμενα εργαλεία συρραφής/διατομής παχέων 
ιστών. Τα εργαλεία να διαθέτουν  κυρτή κεφαλή μήκους συρραφής 
40mm για εύκολη πρόσβαση σε στενή πύελο.
Ανταλλακτικές κασσέτες αυτόματων επαναφορτιζόμενων εργαλείων 
συρραφής/διατομής λεπτών και παχέων ιστών. Τα εργαλεία να 
διαθέτουν  κυρτή κεφαλή μήκους συρραφής 40mm για εύκολη 
πρόσβαση σε στενή πύελο.
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29.1 5 200 15007394

29.2 10 200 15007395

29.3 5 200 15007396

29.4 10 200 15007397

Ευθύγραμμοι κοπτορράπτες μήκους συρραφής 55mm . Να διαθέτουν 
συνολικά έξι γραμμές συρραφής για ασφαλέστερη 
συρραφή/αναστόμωση ειδικά σε επεμβασεις θωρακος, γαστρεκτομής 
και εντεροεντεροαναστομώσεις. Να διαθέτουν μηχανισμό επιλογής του 
ύψους κλειστού κλιπ μεταξύ τριών διαστάσεων 1,5mm, 1,8mm και 2mm. 
Τα κλιπ κατά την εφαρμογή τους στον ιστό, να σχηματίζουν τρισδιάστατη 
μορφή ετσι ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια πίεσης για καλύτερη 
αιμόσταση. 
Ευθύγραμμοι κοπτορράπτες μήκους συρραφής 75mm. Να διαθέτουν 
συνολικά έξι γραμμές συρραφής για ασφαλέστερη 
συρραφή/αναστόμωση ειδικά σε επεμβασεις θωρακος, γαστρεκτομής 
και εντεροεντεροαναστομώσεις. Να διαθέτουν μηχανισμό επιλογής του 
ύψους κλειστού κλιπ μεταξύ τριών διαστάσεων 1,5mm, 1,8mm και 2mm. 
Τα κλιπ κατά την εφαρμογή τους στον ιστό, να σχηματίζουν τρισδιάστατη 
μορφή ετσι ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια πίεσης για καλύτερη 
αιμόσταση. 

Ανταλλακτικές κασσέτες μήκους συρραφής 55mm για ευθύγραμμους 
κοπτορράπτες μήκους συρραφής 55mm . Να διαθέτουν συνολικά έξι 
γραμμές συρραφής για ασφαλέστερη συρραφή/αναστόμωση ειδικά σε 
επεμβασεις θωρακος, γαστρεκτομής και εντεροεντεροαναστομώσεις. Να 
διαθέτουν μηχανισμό επιλογής του ύψους κλειστού κλιπ μεταξύ τριών 
διαστάσεων 1,5mm, 1,8mm και 2mm. Τα κλιπ κατά την εφαρμογή τους 
στον ιστό, να σχηματίζουν τρισδιάστατη μορφή ετσι ώστε να αυξάνεται η 
επιφάνεια πίεσης για καλύτερη αιμόσταση. 

Ανταλλακτικές κασσέτες μήκους συρραφής 75mm για ευθύγραμμους 
κοπτορράπτες μήκους συρραφής 75mm. Να διαθέτουν συνολικά έξι 
γραμμές συρραφής για ασφαλέστερη συρραφή/αναστόμωση ειδικά σε 
επεμβασεις θωρακος, γαστρεκτομής και εντεροεντεροαναστομώσεις. Να 
διαθέτουν μηχανισμό επιλογής του ύψους κλειστού κλιπ μεταξύ τριών 
διαστάσεων 1,5mm, 1,8mm και 2mm. Τα κλιπ κατά την εφαρμογή τους 
στον ιστό, να σχηματίζουν τρισδιάστατη μορφή ετσι ώστε να αυξάνεται η 
επιφάνεια πίεσης για καλύτερη αιμόσταση. 
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30.1 10 200 15007349

κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
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κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 55 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
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κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75mm για  κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75mm για  κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75mm για  κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75mm για  κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75mm για  κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75mm για  κανονικούς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό 
ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
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κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
Εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής –αναστόμωσης ιστών, με 
κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας, με 
αγκτήρες από τιτάνιο, νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και 
κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Διατίθενται σε 
μεγέθη 75 mm για παχείς ιστούς. Να διαθέτουν Μηχανισμό ασφαλείας 
για αποφυγή πυροδότησης
Μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή επαναπυροδότησης.
Τα υλικά συσκευασίας του κάθε εργαλείου εξασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς 
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κλπ.)
Κάθε εργαλείο φέρει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα
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31.1 40 80 15002042

31.2 30 80 15002042

31.3 30 80 15002002

31.4 10 80 15002029

31.5 20 150 15002042

31.6 20 150 15002042

Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού, αμφίπλευρης κοπής, με 
ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον 
άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, 
διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής 
παρασκευάσματος χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 
τριών θέσεων  διαμέτρου 5mm

Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού, αμφίπλευρης κοπής, με 
ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον 
άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, 
διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής 
παρασκευάσματος χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 
τριών θέσεων  διαμέτρου 5-11mm

Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού, αμφίπλευρης κοπής, με 
ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον 
άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, 
διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής 
παρασκευάσματος χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 
τριών θέσεων  διαμέτρου 5-12mm

Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού, αμφίπλευρης κοπής, με 
ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον 
άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, 
διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής 
παρασκευάσματος χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 
τριών θέσεων  διαμέτρου 10-15mm

Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού, αμφίπλευρης κοπής, με 
ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον 
άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, 
διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής 
παρασκευάσματος χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 
τριών θέσεων  διαμέτρου 5-11mm άμεσης όρασης

Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού, αμφίπλευρης κοπής, με 
ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον 
άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, 
διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής 
παρασκευάσματος χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 
τριών θέσεων  διαμέτρου 5-12mm άμεσης όρασης
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32.1 10 80 15002042

32.2 20 80 15002042

32.3 20 80 15002042

32.4 10 80 15002042

Τροκάρ κοιλίας. Να διαθέτουν: λόγχη σχήματος νυστεριού με μηχανισμό 
οπλισμού αυτης απο τον χρήστη διαμέσω κομβίου, μηχανισμό 
ασφάλισης του τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα για μείωση του 
τραύματος κατα την είσοδο τους απο το κοιλιακό τοίχωμα, με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm για 
εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων, με διαφανή κάνουλα σε όλο της 
το μήκος για ασφάλεια κατά την εξαγωγή βελόνων, με δύο θέσεις 
σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος για καλύτερη σταθεροποίηση της 
κάνουλας και με ειδικό μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών 
κατα την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας 
(αποφυγή red spots). Τα τροκάρ να διατίθενται με διάμετρο 5mm, μήκος 
κάνουλας 75mm

Τροκάρ κοιλίας. Να διαθέτουν: λόγχη σχήματος νυστεριού με μηχανισμό 
οπλισμού αυτης απο τον χρήστη διαμέσω κομβίου, μηχανισμό 
ασφάλισης του τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα για μείωση του 
τραύματος κατα την είσοδο τους απο το κοιλιακό τοίχωμα, με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm για 
εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων, με διαφανή κάνουλα σε όλο της 
το μήκος για ασφάλεια κατά την εξαγωγή βελόνων, με δύο θέσεις 
σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος για καλύτερη σταθεροποίηση της 
κάνουλας και με ειδικό μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών 
κατα την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας 
(αποφυγή red spots). Τα τροκάρ να διατίθενται με διάμετρο 5mm, μήκος 
κάνουλας 100mm

Τροκάρ κοιλίας. Να διαθέτουν: λόγχη σχήματος νυστεριού με μηχανισμό 
οπλισμού αυτης απο τον χρήστη διαμέσω κομβίου, μηχανισμό 
ασφάλισης του τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα για μείωση του 
τραύματος κατα την είσοδο τους απο το κοιλιακό τοίχωμα, με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm για 
εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων, με διαφανή κάνουλα σε όλο της 
το μήκος για ασφάλεια κατά την εξαγωγή βελόνων, με δύο θέσεις 
σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος για καλύτερη σταθεροποίηση της 
κάνουλας και με ειδικό μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών 
κατα την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας 
(αποφυγή red spots). Τα τροκάρ να διατίθενται με διάμετρο 11mm, 
μήκος κάνουλας 100mm

Τροκάρ κοιλίας. Να διαθέτουν: λόγχη σχήματος νυστεριού με μηχανισμό 
οπλισμού αυτης απο τον χρήστη διαμέσω κομβίου, μηχανισμό 
ασφάλισης του τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα για μείωση του 
τραύματος κατα την είσοδο τους απο το κοιλιακό τοίχωμα, με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm για 
εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων, με διαφανή κάνουλα σε όλο της 
το μήκος για ασφάλεια κατά την εξαγωγή βελόνων, με δύο θέσεις 
σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος για καλύτερη σταθεροποίηση της 
κάνουλας και με ειδικό μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών 
κατα την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας 
(αποφυγή red spots). Τα τροκάρ να διατίθενται με διάμετρο 12mm, 
μήκος κάνουλας 100mm
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32.5 5 80 15002042

33.1 50 80 15002042

33.2 40 80 15002048

33.3 40 80 15002048

33.4 20 80 15002048

33.5 20 80 15002021

33.6 20 80 15002036

34.1 50 80 15002043

34.2 30 80 15002044

34.3 30 80 15002045

Τροκάρ κοιλίας. Να διαθέτουν: λόγχη σχήματος νυστεριού με μηχανισμό 
οπλισμού αυτης απο τον χρήστη διαμέσω κομβίου, μηχανισμό 
ασφάλισης του τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα για μείωση του 
τραύματος κατα την είσοδο τους απο το κοιλιακό τοίχωμα, με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm για 
εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων, με διαφανή κάνουλα σε όλο της 
το μήκος για ασφάλεια κατά την εξαγωγή βελόνων, με δύο θέσεις 
σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος για καλύτερη σταθεροποίηση της 
κάνουλας και με ειδικό μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών 
κατα την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας 
(αποφυγή red spots). Τα τροκάρ να διατίθενται με διάμετρο 12mm, 
μήκος κάνουλας 150mm

Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης  με πυραμοειδή λόγχη, και ασπίδα 
προστασίας. Η λόγχη να κόβει  κατά το 2/3 του μήκους της. Να έχει 
δυνατότητα να δεχθεί μετατροπέα διαμέτρων και σταθεροποιητή.5mm 
μήκους 10mm
Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης  με πυραμοειδή λόγχη, και ασπίδα 
προστασίας. Η λόγχη να κόβει  κατά το 2/3 του μήκους της. Να έχει 
δυνατότητα να δεχθεί μετατροπέα διαμέτρων και 
σταθεροποιητή.10/11mm μήκους 10mm
Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης  με πυραμοειδή λόγχη, και ασπίδα 
προστασίας. Η λόγχη να κόβει  κατά το 2/3 του μήκους της. Να έχει 
δυνατότητα να δεχθεί μετατροπέα διαμέτρων και 
σταθεροποιητή.10/12mm μήκους 100mm
Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης  με πυραμοειδή λόγχη, και ασπίδα 
προστασίας. Η λόγχη να κόβει  κατά το 2/3 του μήκους της. Να έχει 
δυνατότητα να δεχθεί μετατροπέα διαμέτρων και 
σταθεροποιητή.10/12mm μήκους 150mm
Μετατροπεις ανεξαρτήτως διαμέτρου για τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης  με 
πυραμοειδή λόγχη, και ασπίδα προστασίας.
Σταθεροποιητές για τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης  με πυραμοειδή λόγχη, 
και ασπίδα προστασίας.

Τροκάρ κοιλίας 5mm μιας χρήσης  με λόγχη νυστεριου αμφίπλευρης 
κοπής, και ασπίδα προστασίας. Να φέρει αδιαφανή κάνουλα με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή υπό μορφήν ραβδώσεων και 
ενσωματωμένο μετατροπέα στα μεγέθη 11&12, με δυνατότητα 
απόσπασης του με το ένα χέρι
Τροκάρ κοιλίας 5-11mm μιας χρήσης  με λόγχη νυστεριου αμφίπλευρης 
κοπής, και ασπίδα προστασίας. Να φέρει αδιαφανή κάνουλα με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή υπό μορφήν ραβδώσεων και 
ενσωματωμένο μετατροπέα στα μεγέθη 11&12, με δυνατότητα 
απόσπασης του με το ένα χέρι
Τροκάρ κοιλίας 5-12mm μιας χρήσης  με λόγχη νυστεριου αμφίπλευρης 
κοπής, και ασπίδα προστασίας. Να φέρει αδιαφανή κάνουλα με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή υπό μορφήν ραβδώσεων και 
ενσωματωμένο μετατροπέα στα μεγέθη 11&12, με δυνατότητα 
απόσπασης του με το ένα χέρι
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35 30 80 15002008

36 10 80 15002008

37 50 80 15002042

38.1 10 80 15002038

38.2 15 80 15002008

38.3 15 80 15002002

38.4 10 80 15002029

39.1 30 80 15002063

Τροκάρ τύπου Hasson μεγέθους 5–12 mm με ενσωματωμένο μηχανισμό 
για αποφυγή χρήσης μετατροπέων και βαλβίδα CO2 τριών θέσεων

Τροκάρ κοιλίας για τη μέθοδο Hasson. Να διαθέτουν: μηχανισμό 
ασφάλισης του τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα για μείωση του 
τραύματος κατα την είσοδο τους απο το κοιλιακό τοίχωμα, με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm για 
εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων, με διαφανή κάνουλα σε όλο της 
το μήκος για ασφάλεια κατά την εξαγωγή βελόνων, με τέσσερεις θέσεις 
σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος για καλύτερη σταθεροποίηση της 
κάνουλας και με ειδικό μηχανισμό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών 
κατα την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας 
(αποφυγή red spots). Τα τροκάρ να είναι διαμέτρου 12mm και μήκους 
100mm.
Τροκάρ τυφλού άκρου μιας χρήσης, διαμέτρου 10/12mm με 
ενσωματωμένο  ειδικό κωνικό σταθεροποιητή με θέσεις ραφής στην 
κοιλιά. Να φέρει αδιαφανή κάνουλα με ενσωματωμένο αφαιρούμενο 
μετατροπέα ανεξαρτήτως διαμέτρου

Τροκάρ με ατραυματικό άκρο με πλαστικά πτερύγια, προτεταμένο άκρο 
διύνησης, κινητή ασπίδα προστασίας, ενσωματωμένο μετατροπέα, 
εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα 
αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσματος χωρίς 
απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 τριών θέσεων διαμέτρου 
5mm
Τροκάρ με ατραυματικό άκρο με πλαστικά πτερύγια, προτεταμένο άκρο 
διύνησης, κινητή ασπίδα προστασίας, ενσωματωμένο μετατροπέα, 
εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα 
αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσματος χωρίς 
απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 τριών θέσεων διαμέτρου 
5-11mm
Τροκάρ με ατραυματικό άκρο με πλαστικά πτερύγια, προτεταμένο άκρο 
διύνησης, κινητή ασπίδα προστασίας, ενσωματωμένο μετατροπέα, 
εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα 
αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσματος χωρίς 
απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 τριών θέσεων διαμέτρου 
5-12mm
Τροκάρ με ατραυματικό άκρο με πλαστικά πτερύγια, προτεταμένο άκρο 
διύνησης, κινητή ασπίδα προστασίας, ενσωματωμένο μετατροπέα, 
εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα 
αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσματος χωρίς 
απώλεια πνευμοπεριτοναίου και βαλβίδα CO2 τριών θέσεων διαμέτρου 
5-15mm

Τροκάρ κοιλίας 5mm μιας χρήσης  με μη κόπτον άκρο που διαχωρίζει και 
δεν τέμνει τους ιστούς. Να φέρει αδιαφανή κάνουλα με ενσωματωμένο 
σταθεροποιητή υπό μορφήν ραβδώσεων και ενσωματωμένο μετατροπέα 
στα μεγέθη 11&12, με δυνατότητα απόσπασης του με το ένα χέρι
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39.2 30 80 15002064

39.3 30 80 15002065

40.1 5 120 15002052

40.2 10 120 15002053

40.3 10 120 15002054

40.4 5 120 15002066

Τροκάρ κοιλίας 5-11mm μιας χρήσης  με μη κόπτον άκρο που διαχωρίζει 
και δεν τέμνει τους ιστούς. Να φέρει αδιαφανή κάνουλα με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή υπό μορφήν ραβδώσεων και 
ενσωματωμένο μετατροπέα στα μεγέθη 11&12, με δυνατότητα 
απόσπασης του με το ένα χέρι
Τροκάρ κοιλίας 5-12mm μιας χρήσης  με μη κόπτον άκρο που διαχωρίζει 
και δεν τέμνει τους ιστούς. Να φέρει αδιαφανή κάνουλα με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή υπό μορφήν ραβδώσεων και 
ενσωματωμένο μετατροπέα στα μεγέθη 11&12, με δυνατότητα 
απόσπασης του με το ένα χέρι

Τροκάρ 5mm άμεσης όρασης πλήρως ατραυματικά, με διαφανή κάνουλα 
σε όλο της το μήκος για ασφάλεια κατα την εξαγωγή βελονών, με 
μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του ιστού 
με πλαστικά πτερύγια για ατραυματική/αναίμακτη προσπέλαση, χωρίς 
κοπτική λάμα, με ειδικό μηχανισμό απορροφησης των κοιλιακών υγρών 
κατά την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας 
(αποφυγή red spot), με μηχανισμό ασφάλισης του τροκάρ/στειλεού με 
την κάνουλα, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm για εξαγωγή μεγάλων 
παρασκευασμάτων.

Τροκάρ 5-11mm άμεσης όρασης πλήρως ατραυματικά, με διαφανή 
κάνουλα σε όλο της το μήκος για ασφάλεια κατα την εξαγωγή βελονών, 
με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του 
ιστού με πλαστικά πτερύγια για ατραυματική/αναίμακτη προσπέλαση, 
χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικό μηχανισμό απορροφησης των κοιλιακών 
υγρών κατά την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια 
εικόνας (αποφυγή red spot), με μηχανισμό ασφάλισης του 
τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm 
για εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων.

Τροκάρ 5-12mm άμεσης όρασης πλήρως ατραυματικά, με διαφανή 
κάνουλα σε όλο της το μήκος για ασφάλεια κατα την εξαγωγή βελονών, 
με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του 
ιστού με πλαστικά πτερύγια για ατραυματική/αναίμακτη προσπέλαση, 
χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικό μηχανισμό απορροφησης των κοιλιακών 
υγρών κατά την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια 
εικόνας (αποφυγή red spot), με μηχανισμό ασφάλισης του 
τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm 
για εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων.

Τροκάρ 5-15mm άμεσης όρασης πλήρως ατραυματικά, με διαφανή 
κάνουλα σε όλο της το μήκος για ασφάλεια κατα την εξαγωγή βελονών, 
με μηχανισμό ασφάλισης της οπτικής, με δυνατότητα διάνοιξης του 
ιστού με πλαστικά πτερύγια για ατραυματική/αναίμακτη προσπέλαση, 
χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικό μηχανισμό απορροφησης των κοιλιακών 
υγρών κατά την εναλλαγή οπτικής/εργαλείων για καλύτερη ευκρίνεια 
εικόνας (αποφυγή red spot), με μηχανισμό ασφάλισης του 
τροκάρ/στειλεού με την κάνουλα, με αποσπώμενο μειωτήρα έως 5mm 
για εξαγωγή μεγάλων παρασκευασμάτων.
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41.1 10 20 15001002

41.2 5 20 15001001

42.1 10 20 15001002

42.2 5 20 15001001

43.1 5 150 15004019

43.2 20 150 15004001

43.3 10 150 15004002

44.1 20 150 15004001

Βελόνες πνευμοπεριτοναίου με δείκτη επισήμανσης κίνησης 
προστατευτικού καλύμματος αιχμηρού άκρου και ξεχωριστό συνδετικό 
για το σωλήνα παροχής CO2 μήκους 120mm
Βελόνες πνευμοπεριτοναίου με δείκτη επισήμανσης κίνησης 
προστατευτικού καλύμματος αιχμηρού άκρου και ξεχωριστό συνδετικό 
για το σωλήνα παροχής CO2 μήκους 150mm

Βελόνες πνευμοπεριτοναίου με βαλβίδα αέρος, με δυνατότητα οπτικής 
επιβεβαίωσης με χρήση ορού διαμέσου Palmer test μήκους 120mm

Βελόνες πνευμοπεριτοναίου με βαλβίδα αέρος, με δυνατότητα οπτικής 
επιβεβαίωσης με χρήση ορού διαμέσου Palmer test μήκους 150mm

Αυτόματο ενδοσκοπικό  εργαλείο  απολίνωσης αγγείων περιστρεφόμενο 
στειλεό, εφοδιασμένα με 20 clips τιτανίου με διάμετρο στειλεού 10mm, 
με δυο στάδια πυροδότησης, με κλιπ μεσαίου μεγέθους

Αυτόματο ενδοσκοπικό  εργαλείο  απολίνωσης αγγείων περιστρεφόμενο 
στειλεό, εφοδιασμένα με 20 clips τιτανίου με διάμετρο στειλεού 10mm, 
με δυο στάδια πυροδότησης, με κλιπ μεσαίου-μεγάλου μεγέθους

Αυτόματο ενδοσκοπικό  εργαλείο  απολίνωσης αγγείων περιστρεφόμενο 
στειλεό, εφοδιασμένα με 20 clips τιτανίου με διάμετρο στειλεού 10mm, 
με δυο στάδια πυροδότησης, με κλιπ μεγάλου μεγέθους

Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με 
περιστρεφόμενο στειλεό, εφοδιασμένα με 20 κλιπ τιτανίου. Για 
μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή τραυματισμών των αγγείων, η 
φόρτωση των κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου να γίνεται αυτόματα 
μετα την ασφαλή απολίνωση του αγγείου και με την πλήρη επαναφορά 
της σκανδάλης. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του 
εργαλείου απο τη κάνουλα ακόμα και άν υπάρχει κλιπ τοποθετημένο 
μεταξύ των σιαγόνων του. Τέλος, να διαθέτει παράθυρο ένδειξης των 
διαθέσιμων/τελευταίων κλιπ προς ενημέρωση του χρήστη.Mέγεθος 
μεσαία/μεγάλο, διάμετρος εργαλείου 10mm
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44.2 10 150 15004002

45 5 150 15004027

46 50 150 15004014

47 30 150 15004015

48 5 150 15006063

49.1 20 150 15006044

49.2 10 150 15006004

Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με 
περιστρεφόμενο στειλεό, εφοδιασμένα με 20 κλιπ τιτανίου. Για 
μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή τραυματισμών των αγγείων, η 
φόρτωση των κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου να γίνεται αυτόματα 
μετα την ασφαλή απολίνωση του αγγείου και με την πλήρη επαναφορά 
της σκανδάλης. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του 
εργαλείου απο τη κάνουλα ακόμα και άν υπάρχει κλιπ τοποθετημένο 
μεταξύ των σιαγόνων του. Τέλος, να διαθέτει παράθυρο ένδειξης των 
διαθέσιμων/τελευταίων κλιπ προς ενημέρωση του χρήστη.Mέγεθος 
μεγάλο, διάμετρος εργαλείου 12mm

Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων με 
περιστρεφόμενο στειλεό, εφοδιασμένα με 15 clips τιτανίου σε μέγεθος 
μεσαίο/μεγάλο, με διάμετρο στειλεού 5mm, με την επιλογή ενός ή δύο 
σταδίων πυροδότησης και φόρτωσης του κλιπ και μηχανισμό ασφαλούς 
συγκράτησης του clip στις σιαγόνες του εργαλείου και πάνω στο αγγείο, 
με μήκος κλειστού κλίπ τουλάχιστον 8mm και παράθυρο ένδειξης 
τελευταίων κλίπ.

Λαβίδα απολίνωσης μιας χρήσης 10 mm για λαπαροσκοπική εφαρμογή 
που κλειδώνει εσωτερικά, με κλίση εμπρόσθιας σιαγώνας 15ο , και 
σύστημα περιστροφής 360ο . Να φέρει 20 κλιπς τιτανίου medium/Large 
με δυνατότητα πλήρους ή μερικού κλεισίματος και απόκριση αφής και 
ακοής και για το μερικό και για το πλήρες κλείσιμο του κλιπ.

Λαβίδα απολίνωσης μιας χρήσης 5mm για λαπαροσκοπική εφαρμογή, με 
15 κλιπς μη απορροφήσιμου, αδρανούς, μη τοξικού και ακτινοπερατού  
πολυμερούς με εσωτερική αυλάκωση και με προεξοχή κλειδώματος.  Να 
περιστρέφεται κατά 360ο και να έχει ακουστική απόκριση αφής για το 
πλήρες κλείσιμο του κλιπ. Να επιτρέπει την μετακίνηση του κλιπ πριν το 
κλείδωμα. Το κλιπ να αφαιρείται με ειδικό εργαλείο.

Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής, διαμέτρου 10/11mm, με ράμμα 
περίπαρσης, με ένδειξη κατέυθυνσης ανοίγματος του σάκου για 
καλύτερο προσανατολισμό στο πεδίο, χωρητικότητας τουλάχιστον 
220ml.

Ενδοσκοπικός σάκος συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη 
κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης 
με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος 
και σταθεροποίησης.Διάμετρος 10mm χωρητικότητας 190cc

Ενδοσκοπικός σάκος συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη 
κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης 
με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος 
και σταθεροποίησης.Διάμετρος 15mm χωρητικότητας 1500cc
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50 80 150 15006044

51.1 10 150 15003003

51.2 10 150 15003002

52 50 100 15003001

53.1 1 500 15006053

Ενδοσκοπικός σάκος με εύκολη και ταχεία εφαρμογή. Να διαθέτει 
στυλεό εισαγωγής 10mm με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος. Να 
ανοίγει αυτομάτως εντός της κοιλιακής κοιλότητας παρέχοντας ασφαλή 
σύλληψη του παρασκευάσματος. Να έχει ισχυρή δομή υλικού και να 
εξασφαλίζει την αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει διατεινόμενο 
μεταλλικό στεφάνι που να εξασφαλίζει το μέγιστο άνοιγμα του σάκου 
και να τον διατηρεί στη θέση του κατά την τοποθέτηση του 
παρασκευάσματος

Λαβές για σύστημα πλύσης-έκπλυσης-διαθερμίας αποτελούμενο από 
μία λαβή και έναν στυλεό.  Οι λαβές να είναι πιστολοειδείς και 
στυλοειδείς και να φέρουν την δυνατότητα ενεργοποίησης της 
διαθερμίας από το χέρι και το πόδι. Οι στειλεοί να είναι 
περιστρεφόμενοι, να παρέχουν ευρεία γκάμα άκρων (άγκιστρο, 90 
μοιρών, δεξιάς γωνίας, σπάτουλας, ακίδας, κτλ), διαμέτρου 5 & 10mm 
και μήκους 34 & 29cm. Το ηλεκτρόδιο/άκρο, να αποσύρεται πλήρως 
μέσα στο στυλεό για αποφυγή τραυματισμού οργάνων.
Στυλεούς για σύστημα πλύσης-έκπλυσης-διαθερμίας αποτελούμενο από 
μία λαβή και έναν στυλεό.  Οι λαβές να είναι πιστολοειδείς και 
στυλοειδείς και να φέρουν την δυνατότητα ενεργοποίησης της 
διαθερμίας από το χέρι και το πόδι. Οι στειλεοί να είναι 
περιστρεφόμενοι, να παρέχουν ευρεία γκάμα άκρων (άγκιστρο, 90 
μοιρών, δεξιάς γωνίας, σπάτουλας, ακίδας, κτλ), διαμέτρου 5 & 10mm 
και μήκους 34 & 29cm. Το ηλεκτρόδιο/άκρο, να αποσύρεται πλήρως 
μέσα στο στυλεό για αποφυγή τραυματισμού οργάνων.

Σύστημα πλύσης-έκπλυσης-διαθερμίας αποτελούμενο από μία λαβή και 
έναν στυλεόΝα προσφέρεται επιλογή λαβών κυρτών ή ευθέων με 
χειρισμό διαθερμίας στο χέρι ή το πόδι για επιλογή. Να φέρει 
ενσωματωμένους ειδικούς σωλήνες 3 μέτρων που δεν αποφράσσονται, 
για σύνδεση με δύο φιάλες ορού για την έκπλυση και με την 
αναρρόφηση. Να φέρει ενσωματωμένα καλώδια σύνδεσης διαθερμίας. 
Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδια έκπλυσης αναρρόφησης με άκρα 
διαθερμίας διαφόρων ειδών τα οποία να αποσύρονται και να 
κλειδώνουν όταν χρησιμοποιείται η έκπλυση αναρρόφηση. Τα 
ηλεκτρόδια να είναι μονωμένα μέχρι το άκρο τους. Να συνοδεύεται 
επίσης από κάνουλες πλύσης αναρρόφησης για χρήση μόνο ως συσκευή 
έκπλυσης αναρρόφησης και από ειδικές κάνουλες εφαρμογής laser.

Στεγανωτικά πώματα για εργαλείο ανοιχτής διέλευσης με μηχανισμό 
ίριδας για χρήση σε λαπαρασκοπικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις, με 
δυνατότητα απεγκλωβισμού του χεριού χωρίς την ανάγκη εξαγωγής του 
εργαλείου από το σημείο τοποθέτησης που αποτελείται από δύο μέρη, 
ένα στεγανωτικό πώμα και ένα στεγανωτικό δακτύλιο. Ο δακτύλιος 
διατίθεται σε τρεις διαστάσεις (μικρό-μεσαίο-μεγάλο) για διαφορετικά 
πάχη κοιλιακού τοιχώματος και η συσκευασία  περιλαμβάνει και συνοδά 
εξαρτήματα.
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53.2 1 500 15006053

54 5 500 15004005

55 20 500 15004008

56 40 50 15006054

57 20 50 15006055

58 30 600 15005005

59 10 600 15005005

60 10 200 15006052

Δακτύλιοι σε διάφορα μεγέθη(μικρό,μεσαίο,μεγάλο) για εργαλείο 
ανοιχτής διέλευσης με μηχανισμό ίριδας για χρήση σε λαπαρασκοπικά 
υποβοηθούμενες επεμβάσεις, με δυνατότητα απεγκλωβισμού του 
χεριού χωρίς την ανάγκη εξαγωγής του εργαλείου από το σημείο 
τοποθέτησης που αποτελείται από δύο μέρη, ένα στεγανωτικό πώμα και 
ένα στεγανωτικό δακτύλιο. Ο δακτύλιος διατίθεται σε τρεις διαστάσεις 
(μικρό-μεσαίο-μεγάλο) για διαφορετικά πάχη κοιλιακού τοιχώματος και 
η συσκευασία  περιλαμβάνει και συνοδά εξαρτήματα.

Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με στυλεό διαμέτρου 5mm και μήκος 
36cm. Να περιλαμβάνει 25 απορροφήσιμα κλιπ ( πολυδιοξανόνη/ 
πολυγλακτίνη) σχήματος διπλής άγκυρας με δύο σημεία καθήλωσης για 
ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγματος.
Συρραπτικά κήλης για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με 20 απορροφήσιμα 
κλιπ σε σχήμα βίδας, με πτερύγια στήριξης και οπτική επιβεβαίωση 
ορθής τοποθέτησης του κλιπ

Ενδοσκοπικοί απορροφήσιμοι βρόγχοι απολίνωσης

Ενδοσκοπικοί μη απορροφήσιμοι βρόγχοι απολίνωσης
Σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής μιας χρήσης αποτελούμενο από: 
α) ένα σετ τροκάρ 5mm σύμφωνα με την παράγραφο 32
β) ένα σετ τροκάρ 11mm σύμφωνα με την παράγραφο 32
γ) μια λαβίδα απολίνωσης σύμφωνα με την παράγραφο 44
δ) ένα ενδοσκοπικό ψαλίδι, ένα ενδοσκοπικό dissecteur και δύο λαβίδες 
σύλληψης.
ε) μια βελόνα verresΣετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής μιας χρήσης 
αποτελούμενο από: 
α) ένα σετ τροκάρ 5mm σύμφωνα με την παράγραφο 32
β) ένα σετ τροκάρ 11mm σύμφωνα με την παράγραφο 32
γ) μια λαβίδα απολίνωσης σύμφωνα με την παράγραφο 44
δ) ένα ενδοσκοπικό ψαλίδι, ένα ενδοσκοπικό dissecteur και δύο λαβίδες 
σύλληψης.
ε) μια βελόνα verres
Σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής μιας χρήσης αποτελούμενο από: 
α) ένα σετ τροκάρ 5mm σύμφωνα με την παράγραφο 32
β) ένα σετ τροκάρ 11mm σύμφωνα με την παράγραφο 32
γ) μια λαβίδα απολίνωσης σύμφωνα με την παράγραφο 44Σετ 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής μιας χρήσης αποτελούμενο από: 
α) ένα σετ τροκάρ 5mm σύμφωνα με την παράγραφο 32
β) ένα σετ τροκάρ 11mm σύμφωνα με την παράγραφο 32
γ) μια λαβίδα απολίνωσης σύμφωνα με την παράγραφο 44

Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά 
άκρα (dissecteur), διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο ηλεκτρικά 
μονωμένο μαύρο στυλεό για την αποφυγή αντανακλάσεων κατά την 
διάρκεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων. Οι λαβίδες, στο άκρο των 
σιαγόνων τους να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό σύλληψης πολύ λεπτών 
ιστών/δομών 3 tooth. Το μήκος εργασίας των λαβίδων να ξεπερνά τα 
33cm για χρήση και σε επεμβάσεις παχυσαρκίας. Να συνδέονται με 
ηλεκτροδιαθερμία.
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ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ 
ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΕΣ ΚΟΠΤΟΝ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ Α) ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 
τροκάρ με πυραμοειδή λόγχη κόπτουσα κατά το 2/3 του μήκους της, με 
ασπίδα προστασίας του αιχμηρού άκρου και δυνατότητα να δεχθεί 
σταθεροποιητή  διαμέτρου 5mm και μία επιπλέον κάνουλα 5mm 1 
τροκάρ με πυραμοειδή λόγχη κόπτουσα κατά το 2/3 του μήκους της, με 
ασπίδα προστασίας του αιχμηρού άκρου και δυνατότητα να δεχθεί 
μετατροπέα διαμέτρου και σταθεροποιητή 10/11mm, και μία επιπλέον 
κάνουλα 10/11mm.1 Βελόνα  πνευμονοπεριτοναίου μήκος 120mm 2 
σταθεροποιητές 5mm και 2 σταθεροποιητές 10/11mm 2 μετατροπείς 
διαμέτρου 5-12mm 1 κυρτό ψαλίδι διαμέτρου 5mm, με σύνδεση 
διαθερμίας μονωμένο σε όλο του το μήκος και περιστρεφόμενο κατά 
360ο 2 λαβίδες σύλληψης διαμέτρου 5mm, με υποδοχή μονοπολικής 
διαθερμίας. Να φέρουν εργονομική λαβή με υποδοχή δακτύλου και 
σκανδάλη κλειδώματος ασφαλείας με εύκολης απελευθέρωσης. Να 
φέρουν μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού, να φέρουν άκρα τύπου 
«παπάκι» και ισχυρό άκρο με δόντια και αυλακώσεις. Στην συσκευασία 
να περιλαμβάνεται και το καλώδιο διαθερμίας. 1 διαχωριστή ιστών με 
υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας. Να φέρει εργονομική λαβή με 
υποδοχή δακτύλου. Να φέρει μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού. Στην 
συσκευασία να περιλαμβάνεται και το καλώδιο διαθερμίας 1 λαβίδα 
απολίνωσης μιας χρήσης 10 mm για λαπαροσκοπική εφαρμογή που 
κλειδώνει εσωτερικά, με κλίση εμπρόσθιας σιαγώνας 15ο , και σύστημα 
περιστροφής 360ο . Να φέρει 20 κλιπς τιτανίου medium/Large με 
δυνατότητα πλήρους ή μερικού κλεισίματος και απόκριση αφής και 
ακοής και στα δύο στάδια κλεισίματος 1 σάκο περισυλλογής  διαμέτρου 
3mm από ελαστικό πλαστικό που φουσκώνει με αέρα.1 συσκευή πλύσης 
 - αναρρόφησης  διαθερμίας με κυρτή λαβή χειριζόμενη στο χέρι. Να 
συνοδεύεται από προσθαφερούμενο ηλεκτρόδιο πλύσης  - 
αναρρόφησης  διαθερμίας με άκρο Spatula ή L Hook. Να φέρει 
ενσωματωμένους σωλήνες 3 μέτρων περίπου
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ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ 
ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΕΣ ΚΟΠΤΟΝ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ Β) ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 
τροκάρ με πυραμοειδή λόγχη κόπτουσα κατά το 2/3 του μήκους της, με 
ασπίδα προστασίας του αιχμηρού άκρου και δυνατότητα να δεχθεί 
σταθεροποιητή  διαμέτρου 5mm και μία επιπλέον κάνουλα 5mm 1 
τροκάρ με πυραμοειδή λόγχη κόπτουσα κατά το 2/3 του μήκους της, με 
ασπίδα προστασίας του αιχμηρού άκρου και δυνατότητα να δεχθεί 
μετατροπέα διαμέτρου και σταθεροποιητή 10/11mm, και μία επιπλέον 
κάνουλα 10/11mm.1 Βελόνα  πνευμονοπεριτοναίου μήκος 120mm 2 
σταθεροποιητές 5mm και 2 σταθεροποιητές 10/11mm 2 μετατροπείς 
διαμέτρου 5-12mm 1 κυρτό ψαλίδι διαμέτρου 5mm, με σύνδεση 
διαθερμίας μονωμένο σε όλο του το μήκος και περιστρεφόμενο κατά 
360ο 2 λαβίδες σύλληψης διαμέτρου 5mm, με υποδοχή μονοπολικής 
διαθερμίας. Να φέρουν εργονομική λαβή με υποδοχή δακτύλου και 
σκανδάλη κλειδώματος ασφαλείας με εύκολης απελευθέρωσης. Να 
φέρουν μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού, να φέρουν άκρα τύπου 
«παπάκι» και ισχυρό άκρο με δόντια και αυλακώσεις. Στην συσκευασία 
να περιλαμβάνεται και το καλώδιο διαθερμίας 1 διαχωριστή ιστών με 
υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας. Να φέρει εργονομική λαβή με 
υποδοχή δακτύλου. Να φέρει μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού. Στην 
συσκευασία να περιλαμβάνεται και το καλώδιο διαθερμίας 1 λαβίδα 
απολίνωσης μιας χρήσης 10 mm για λαπαροσκοπική εφαρμογή που 
κλειδώνει εσωτερικά, με κλίση εμπρόσθιας σιαγώνας 15ο , και σύστημα 
περιστροφής 360ο . Να φέρει 20 κλιπς τιτανίου medium/Large με 
δυνατότητα πλήρους ή μερικού κλεισίματος και απόκριση αφής και 
ακοής και στα δύο στάδια κλεισίματος 
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ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΚΟΠΤΟΝ 
ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α) ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 σετ τροκάρ 
με λόγχη κόπτουσα σχήματος νυστεριού με αδιαφανή κάνουλα με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή, με ασπίδα προστασίας του αιχμηρού 
άκρου  διαμέτρου 5mm 1 σετ τροκάρ με λόγχη με λόγχη κόπτουσα 
σχήματος νυστεριού με αδιαφανή κάνουλα με ενσωματωμένο 
σταθεροποιητή και μετατροπέα, με ασπίδα προστασίας του αιχμηρού 
άκρου διαμέτρου 10/11mm.1 Βελόνα  πνευμονοπεριτοναίου μήκος 
120mm1 κυρτό ψαλίδι διαμέτρου 5mm, με σύνδεση διαθερμίας 
μονωμένο σε όλο του το μήκος και περιστρεφόμενο κατά 360ο2 λαβίδες 
σύλληψης θυριδωτές ατραυματικές διαμέτρου 5mm, με υποδοχή 
μονοπολικής διαθερμίας. Να φέρουν εργονομική λαβή με υποδοχή 
δακτύλου και σκανδάλη κλειδώματος ασφαλείας με εύκολης 
απελευθέρωσης. Να φέρουν μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού, να 
φέρουν άκρα τύπου «παπάκι». Στην συσκευασία να περιλαμβάνεται και 
το καλώδιο διαθερμίας.1 διαχωριστή ιστών με κυρτά άκρα, με υποδοχή 
μονοπολικής διαθερμίας. Να φέρει εργονομική λαβή με υποδοχή 
δακτύλου. Να φέρει μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού. Στην 
συσκευασία να περιλαμβάνεται και το καλώδιο διαθερμίας1 λαβίδα 
απολίνωσης μιας χρήσης 10 mm για λαπαροσκοπική εφαρμογή που 
κλειδώνει εσωτερικά, με κλίση εμπρόσθιας σιαγώνας 15ο , και σύστημα 
περιστροφής 360ο . Να φέρει 20 κλιπς τιτανίου medium/Large με 
δυνατότητα πλήρους ή μερικού κλεισίματος και απόκριση αφής και 
ακοής και στα δύο στάδια κλεισίματος.1 σάκο περισυλλογής  διαμέτρου 
5mm από ελαστικό πλαστικό που φουσκώνει με αέρα.1 συσκευή πλύσης 
 - αναρρόφησης  με κυρτή λαβή. Να φέρει ενσωματωμένους ειδικούς 
σωλήνες 3 μέτρων που δεν αποφράσσονται, για σύνδεση με δύο φιάλες 
ορού για την έκπλυση και με την αναρρόφηση.1 κάνουλα πλύσης 
αναρρόφησης διαμέτρου 10mm με ατραυματικό άκρο κατασκευασμένο 
από σιλικόνη 1 Ατραυματικό απωθητήρα σπλάχνων με άκρα σχήματος U 
από ελαστικό πλαστικό με δυνατότητα πλήρωσης – αποπλήρωσης με 
αέρα μέσω ειδικής βαλβίδας

Ένα γαστρικό  σωλήνα  προσδιορισμού  διαμετρήματος  στόμαχου,  
διαμέτρου 12,7mm  και  μήκους  745mm  ασύμμετρος  180ο.

Σετ ρομποτικής λαπαροσκοπικής επιμήκης γαστρεκτομής μιας χρήσης 
αποτελούμενο από: 
α) ένα τροκάρ 12mm/15cm σύμφωνα με την παράγραφο 40
β) μια ανταλλακτική κασσέτα για ενδιάμεσους ιστούς σύμφωνα με την 
παράγραφο 19
γ) ένα εύκαμπτο εργαλείο ενδοσκοπικής συρραφής/διατομής 60mm 
σύμφωνα με την παράγραφο 17 
δ) τέσσερεις ανταλλακτικές κασσέτες για κανονικούς ιστούς σύμφωνα με 
την παράγραφο 19
ε) δύο ανταλλακτικές κασσέτες για παχείς ιστούς σύμφωνα με την 
παράγραφο 19Σετ ρομποτικής λαπαροσκοπικής επιμήκης γαστρεκτομής 
μιας χρήσης αποτελούμενο από: 
α) ένα τροκάρ 12mm/15cm σύμφωνα με την παράγραφο 40
β) μια ανταλλακτική κασσέτα για ενδιάμεσους ιστούς σύμφωνα με την 
παράγραφο 19
γ) ένα εύκαμπτο εργαλείο ενδοσκοπικής συρραφής/διατομής 60mm 
σύμφωνα με την παράγραφο 17 
δ) τέσσερεις ανταλλακτικές κασσέτες για κανονικούς ιστούς σύμφωνα με 
την παράγραφο 19
ε) δύο ανταλλακτικές κασσέτες για παχείς ιστούς σύμφωνα με την 
παράγραφο 19
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Σετ ρομποτικής γαστρικής παράκαμψης μιας χρήσης αποτελούμενο από: 
α) ένα τροκάρ 12mm/15cm σύμφωνα με την παράγραφο 40
β) δύο ανταλλακτικές κασσέτες 60mm για αγγειακούς ιστούς σύμφωνα 
με την παράγραφο 19
γ) ένα εύκαμπτο εργαλείο ενδοσκοπικής συρραφής/διατομής 45mm 
σύμφωνα με την παράγραφο 17 
δ) μια ανταλλακτική κασσέτα 45mm για λεπτούς ιστούς σύμφωνα με την 
παράγραφο 19
ε) πέντε ανταλλακτικές κασσέτες 60mm για λεπτούς ιστούς σύμφωνα με 
την παράγραφο 19
στ) ένα εύκαμπτο εργαλείο ενδοσκοπικής συρραφής/διατομής 60mm 
σύμφωνα με την παράγραφο 17Σετ ρομποτικής γαστρικής παράκαμψης 
μιας χρήσης αποτελούμενο από: 
α) ένα τροκάρ 12mm/15cm σύμφωνα με την παράγραφο 40
β) δύο ανταλλακτικές κασσέτες 60mm για αγγειακούς ιστούς σύμφωνα 
με την παράγραφο 19
γ) ένα εύκαμπτο εργαλείο ενδοσκοπικής συρραφής/διατομής 45mm 
σύμφωνα με την παράγραφο 17 
δ) μια ανταλλακτική κασσέτα 45mm για λεπτούς ιστούς σύμφωνα με την 
παράγραφο 19
ε) πέντε ανταλλακτικές κασσέτες 60mm για λεπτούς ιστούς σύμφωνα με 
την παράγραφο 19
στ) ένα εύκαμπτο εργαλείο ενδοσκοπικής συρραφής/διατομής 60mm 
σύμφωνα με την παράγραφο 17

Λαπαροσκοπικές αιμοστατικές λαβίδες συγκόλλησης /διατομής για το 
αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 
και 7 mm διατομής με κλείδωμα λαβής, με αυτόματη ολοκλήρωση του 
κύκλου απολίνωσης σε 2 έως 4 sec, χειροδιακόπτη, κλείδωμα 
χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής διαμέτρου 5mm, 
μήκους 20cm
Λαπαροσκοπικές αιμοστατικές λαβίδες συγκόλλησης /διατομής για το 
αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 
και 7 mm διατομής με κλείδωμα λαβής, με αυτόματη ολοκλήρωση του 
κύκλου απολίνωσης σε 2 έως 4 sec, χειροδιακόπτη, κλείδωμα 
χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής διαμέτρου 5mm, 
μήκους 37cm
Λαπαροσκοπικές αιμοστατικές λαβίδες συγκόλλησης /διατομής για το 
αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 
και 7 mm διατομής με κλείδωμα λαβής, με αυτόματη ολοκλήρωση του 
κύκλου απολίνωσης σε 2 έως 4 sec, χειροδιακόπτη, κλείδωμα 
χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής διαμέτρου 5mm, 
μήκους 37cm με μονοπολικό ηλεκτρόδιο
Λαπαροσκοπικές αιμοστατικές λαβίδες συγκόλλησης /διατομής για το 
αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 
και 7 mm διατομής με κλείδωμα λαβής, με αυτόματη ολοκλήρωση του 
κύκλου απολίνωσης σε 2 έως 4 sec, χειροδιακόπτη, κλείδωμα 
χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής διαμέτρου 10mm, 
μήκους 20cm
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Λαπαροσκοπικές αιμοστατικές λαβίδες συγκόλλησης /διατομής για το 
αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 
και 7 mm διατομής με κλείδωμα λαβής, με αυτόματη ολοκλήρωση του 
κύκλου απολίνωσης σε 2 έως 4 sec, χειροδιακόπτη, κλείδωμα 
χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής διαμέτρου 10mm, 
μήκους 37cm

Λαπαροσκοπικές αιμοστατικές λαβίδες συγκόλλησης /διατομής για το 
αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 
και 7 mm διατομής με κλείδωμα λαβής, με αυτόματη ολοκλήρωση του 
κύκλου απολίνωσης σε 2 έως 4 sec, χειροδιακόπτη, κλείδωμα 
χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής ψαλιδοειδής

Αιμοστατικά εργαλεία/ψαλίδια υπερήχων. Να διαθέτουν λεπίδα τιτανίου 
κυρτού άκρου για καλύτερους χειρισμούς σε δύσκολα ανατομικά πεδιά, 
δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και δυνατότητα ενεργοποίησης 
από το χέρι (hand activation). Να διαθέτουν επιπλεόν, δύο 
ενσωματωμένα κομβία ενεργοποίησης για 5 διαφορετικες κλίμακες 
απόδοσης ενέργειας για απολίνωση/διατομή πολύ μικρών έως και 
μεγάλων αγγείων. Η κυρτή λεπίδα να έχει μήκος 15mm και να πάλλεται 
σε συχνότητα άνω των 55kHz για ταχύτερη απολίνωση και εξοικονόμιση 
χειρουργικού χρόνου. Η κίνηση της κυρτής λεπιδας να είναι επι τον 
επιμήκη άξονα έτσι ώστε να μειώνονται οι θερμικές βλάβες σε 
παρακέιμενους εγκάρσιους ιστούς.

Αιμοστατικά εργαλεία/ψαλίδια υπερήχων διαμέτρου 5mm, μήκους 
23cm. Να διαθέτουν λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου για καλύτερους 
χειρισμούς σε δύσκολα ανατομικά πεδιά, δυνατότητα περιστροφής 360 
μοιρών και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (hand activation). Να 
διαθέτουν επιπλεόν, δύο ενσωματωμένα κομβία ενεργοποίησης για 5 
διαφορετικες κλίμακες απόδοσης ενέργειας για απολίνωση/διατομή 
πολύ μικρών έως και μεγάλων αγγείων. Η κυρτή λεπίδα να έχει μήκος 
15mm και να πάλλεται σε συχνότητα άνω των 55kHz για ταχύτερη 
απολίνωση και εξοικονόμιση χειρουργικού χρόνου. Η κίνηση της κυρτής 
λεπιδας να είναι επι τον επιμήκη άξονα έτσι ώστε να μειώνονται οι 
θερμικές βλάβες σε παρακέιμενους εγκάρσιους ιστούς.

Αιμοστατικά εργαλεία/ψαλίδια υπερήχων διαμέτρου 5mm, μήκους 
36cm. Να διαθέτουν λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου για καλύτερους 
χειρισμούς σε δύσκολα ανατομικά πεδιά, δυνατότητα περιστροφής 360 
μοιρών και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (hand activation). Να 
διαθέτουν επιπλεόν, δύο ενσωματωμένα κομβία ενεργοποίησης για 5 
διαφορετικες κλίμακες απόδοσης ενέργειας για απολίνωση/διατομή 
πολύ μικρών έως και μεγάλων αγγείων. Η κυρτή λεπίδα να έχει μήκος 
15mm και να πάλλεται σε συχνότητα άνω των 55kHz για ταχύτερη 
απολίνωση και εξοικονόμιση χειρουργικού χρόνου. Η κίνηση της κυρτής 
λεπιδας να είναι επι τον επιμήκη άξονα έτσι ώστε να μειώνονται οι 
θερμικές βλάβες σε παρακέιμενους εγκάρσιους ιστούς.
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Αιμοστατικά εργαλεία/ψαλίδια υπερήχων διαμέτρου 5mm, μήκους 
45cm. Να διαθέτουν λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου για καλύτερους 
χειρισμούς σε δύσκολα ανατομικά πεδιά, δυνατότητα περιστροφής 360 
μοιρών και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (hand activation). Να 
διαθέτουν επιπλεόν, δύο ενσωματωμένα κομβία ενεργοποίησης για 5 
διαφορετικες κλίμακες απόδοσης ενέργειας για απολίνωση/διατομή 
πολύ μικρών έως και μεγάλων αγγείων. Η κυρτή λεπίδα να έχει μήκος 
15mm και να πάλλεται σε συχνότητα άνω των 55kHz για ταχύτερη 
απολίνωση και εξοικονόμιση χειρουργικού χρόνου. Η κίνηση της κυρτής 
λεπιδας να είναι επι τον επιμήκη άξονα έτσι ώστε να μειώνονται οι 
θερμικές βλάβες σε παρακέιμενους εγκάρσιους ιστούς.

Χειρολαβές για αιμοστατικά εργαλεία/ψαλίδια υπερήχων. Να διαθέτουν 
λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου για καλύτερους χειρισμούς σε δύσκολα 
ανατομικά πεδιά, δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και δυνατότητα 
ενεργοποίησης από το χέρι (hand activation). Να διαθέτουν επιπλεόν, 
δύο ενσωματωμένα κομβία ενεργοποίησης για 5 διαφορετικες κλίμακες 
απόδοσης ενέργειας για απολίνωση/διατομή πολύ μικρών έως και 
μεγάλων αγγείων. Η κυρτή λεπίδα να έχει μήκος 15mm και να πάλλεται 
σε συχνότητα άνω των 55kHz για ταχύτερη απολίνωση και εξοικονόμιση 
χειρουργικού χρόνου. Η κίνηση της κυρτής λεπιδας να είναι επι τον 
επιμήκη άξονα έτσι ώστε να μειώνονται οι θερμικές βλάβες σε 
παρακέιμενους εγκάρσιους ιστούς.
 Αιμοστατικά εργαλεία/ψαλίδια υπερήχων μήκους 9 cm, με στυλεό από 
αλουμίνιο , λεπίδα που να  βρίσκεται στο πάνω μέρος του εργαλείου και 
ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας. Να διαθέτουν λεπίδα τιτανίου κυρτού 
άκρου για καλύτερους χειρισμούς σε δύσκολα ανατομικά πεδιά, 
δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και δυνατότητα ενεργοποίησης 
από το χέρι (hand activation). Να διαθέτουν επιπλεόν, δύο 
ενσωματωμένα κομβία ενεργοποίησης για 5 διαφορετικες κλίμακες 
απόδοσης ενέργειας για απολίνωση/διατομή πολύ μικρών έως και 
μεγάλων αγγείων. Η κυρτή λεπίδα να έχει μήκος 15mm και να πάλλεται 
σε συχνότητα άνω των 55kHz για ταχύτερη απολίνωση και εξοικονόμιση 
χειρουργικού χρόνου. Η κίνηση της κυρτής λεπιδας να είναι επι τον 
επιμήκη άξονα έτσι ώστε να μειώνονται οι θερμικές βλάβες σε 
παρακέιμενους εγκάρσιους ιστούς.
 Αιμοστατικά εργαλεία/ψαλίδια υπερήχων μήκους 17 cm, με στυλεό από 
αλουμίνιο , λεπίδα που να  βρίσκεται στο πάνω μέρος του εργαλείου και 
ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας. Να διαθέτουν λεπίδα τιτανίου κυρτού 
άκρου για καλύτερους χειρισμούς σε δύσκολα ανατομικά πεδιά, 
δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και δυνατότητα ενεργοποίησης 
από το χέρι (hand activation). Να διαθέτουν επιπλεόν, δύο 
ενσωματωμένα κομβία ενεργοποίησης για 5 διαφορετικες κλίμακες 
απόδοσης ενέργειας για απολίνωση/διατομή πολύ μικρών έως και 
μεγάλων αγγείων. Η κυρτή λεπίδα να έχει μήκος 15mm και να πάλλεται 
σε συχνότητα άνω των 55kHz για ταχύτερη απολίνωση και εξοικονόμιση 
χειρουργικού χρόνου. Η κίνηση της κυρτής λεπιδας να είναι επι τον 
επιμήκη άξονα έτσι ώστε να μειώνονται οι θερμικές βλάβες σε 
παρακέιμενους εγκάρσιους ιστούς.
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69 10 700 15006059

70.1 10 700 15006011

71 20 700 15007166

72 20 700 15007291

73.1 1 600 15007401

73.2 1 600 15007402

Διπολική λαβίδα αιμόστασης-διατομής αγγείων έως 7mm. Να έχει 
διάμετρο 12mm και μήκος 22cm. Να διαθέτει κυρτό άκρο μήκους 40mm 
και ενσωματωμένη λάμα η οποιά θα προωθείται από τον χρήστη μόνο 
όταν έχει πατηθεί πλήρως το κουμπί ενεργοποίησης/απασφάλισης. Να 
διαθέτει ειδικό υλικό που λειτουργεί ως θερμικός διακόπτης για 
ελαχιστοποίησει παράπλευρων θερμικών ιστικών βλαβών.

Αναλώσιμο με διάμετρο λαβίδας 5mm για αιμοστατικό ψαλίδι 
υπερήχων, το οποίο να λειτουργεί χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με 
καλώδιο σε γεννήτρια
Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με διάμετρο 5 mm, συχνότητας 36 kHz, με 
λεπίδα που να πάλλεται περιστροφικά γύρω από διαμήκη άξονα, με 
δυνατότητα τομής/απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 7 mm, μήκους 37 
cm για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με διάμετρο 5 mm, συχνότητας 36 kHz, με 
λεπίδα που να πάλλεται περιστροφικά γύρω από διαμήκη άξονα, με 
δυνατότητα τομής/απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 7 mm, μήκους 20 
cm για ανοιχτές επεμβάσεις

Λαπαροσκοπικοί κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, μεγέθους 21 mm με 
μάυρο στυλεό για την αποφυγή αντανακλάσεων του φωτός κατα την 
διάρκεια λαπαροσκόπησης. Τα εργαλεία να εξασφαλίζουν την μέγιστη 
δυνατή αιμόσταση και ασφαλή αναστόμωση, διαθέτοντας μήκος ποδός 
ανοιχτού κλιπ 5,5mm, ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού 
κλιπ σε  οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm 
για λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς 
ιστούς και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Για την σωστή επιλογή 
του εργαλείου απο τον χρήστη, να παρέχεται απο τον μειοδότη ένα σετ 
κηρίων πολλαπλών χρήσεων του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τους 
προσφερόμενους κυκλικούς αναστομωτήρες.

Λαπαροσκοπικοί κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, μεγέθους 25 mm με 
μάυρο στυλεό για την αποφυγή αντανακλάσεων του φωτός κατα την 
διάρκεια λαπαροσκόπησης. Τα εργαλεία να εξασφαλίζουν την μέγιστη 
δυνατή αιμόσταση και ασφαλή αναστόμωση, διαθέτοντας μήκος ποδός 
ανοιχτού κλιπ 5,5mm, ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού 
κλιπ σε  οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm 
για λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς 
ιστούς και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Για την σωστή επιλογή 
του εργαλείου απο τον χρήστη, να παρέχεται απο τον μειοδότη ένα σετ 
κηρίων πολλαπλών χρήσεων του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τους 
προσφερόμενους κυκλικούς αναστομωτήρες.
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73.3 2 600 15007054

73.4 2 600 15007055

74 5 400 15007403

75.1 5 200 15007404

75.2 5 200 15007405

75.3 5 200 15007153

75.4 5 200 15007155

75.5 5 200 15007158

Λαπαροσκοπικοί κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, μεγέθους 29 mm με 
μάυρο στυλεό για την αποφυγή αντανακλάσεων του φωτός κατα την 
διάρκεια λαπαροσκόπησης. Τα εργαλεία να εξασφαλίζουν την μέγιστη 
δυνατή αιμόσταση και ασφαλή αναστόμωση, διαθέτοντας μήκος ποδός 
ανοιχτού κλιπ 5,5mm, ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού 
κλιπ σε  οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm 
για λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς 
ιστούς και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Για την σωστή επιλογή 
του εργαλείου απο τον χρήστη, να παρέχεται απο τον μειοδότη ένα σετ 
κηρίων πολλαπλών χρήσεων του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τους 
προσφερόμενους κυκλικούς αναστομωτήρες.

Λαπαροσκοπικοί κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες, μεγέθους 33 mm με 
μάυρο στυλεό για την αποφυγή αντανακλάσεων του φωτός κατα την 
διάρκεια λαπαροσκόπησης. Τα εργαλεία να εξασφαλίζουν την μέγιστη 
δυνατή αιμόσταση και ασφαλή αναστόμωση, διαθέτοντας μήκος ποδός 
ανοιχτού κλιπ 5,5mm, ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού 
κλιπ σε  οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm 
για λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς 
ιστούς και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Για την σωστή επιλογή 
του εργαλείου απο τον χρήστη, να παρέχεται απο τον μειοδότη ένα σετ 
κηρίων πολλαπλών χρήσεων του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τους 
προσφερόμενους κυκλικούς αναστομωτήρες.

Ενδοσκοπικά εργαλεία διατομής / αναστόμωσης ευθύγραμμου ή 
εύκαμπτου στειλεού, επαναφορτιζόμενα, μεγέθους 35 και 45mm 
διαμέτρου 12mm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος τους εργαλείου, 
από ανοξείδωτο ατσάλι 440 που διατηρεί την κοπτική του ικανότητα σε 
κάθε επαναφόρτιση, με κλιπς από τιτάνιο, για αγγειακούς, λεπτούς & 
παχείς ιστούς, με εργονομικό σχεδιασμό χρήσης με το ένα χέρι διάμεσου 
δύο χρωματικά διακρινόμενων χειρολαβών, για λαπαροσκοπικές και 
θωρακοσκοπικές επεμβάσεις, με ενσωματωμένη κασέτα στο εργαλείο 
κατά το άνοιγμα.

Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα , μεγέθους 35 mm 
για αγγειακούς ιστούς που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση των 
ανωτέρω εργαλείων (είδος 69) στην ίδια επέμβαση.
Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα , μεγέθους 35mm για 
κανονικούς ιστούς που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση των ανωτέρω 
εργαλείων (είδος 69) στην ίδια επέμβαση.
Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα , μεγέθους 45mm, 
για αγγειακούς ιστούς που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση των 
ανωτέρω εργαλείων (είδος 69) στην ίδια επέμβαση.
Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα , μεγέθους 45 mm, 
για κανονικούς ιστούς που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση των 
ανωτέρω εργαλείων (είδος 69) στην ίδια επέμβαση.
Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα , μεγέθους 45mm, 
για παχείς ιστούς που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση των ανωτέρω 
εργαλείων (είδος 69) στην ίδια επέμβαση.
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76 20 200 15007280

77.1 20 200 15007281

77.2 20 200 15007282

78.1 2 200 15007406

78.2 5 200 15007407

78.3 10 200 15007408

Εργαλείο κοπής συρραφής με αρθρωτή κεφαλή με σύστημα 
συγκράτησης του ιστού που κλειδώνει, δυνατότητα περιστροφής κατά 
360ο , μηχανισμό ασφαλείας (lock / unlock) και νέα λάμα σε κάθε 
επαναφόρτιση. Να πραγματοποιεί τομή μήκους 33mm και συρραφή 
μήκους 37mm. Για χρήση σε λαπαροσκοπική και ανοιχτή χειρουργική

Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες για το εργαλείο α/α 76 για αγγειακούς 
ιστούς
΄Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες για το εργαλείο α/α 76 για κανονικούς 
ιστούς

Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με 
μέγιστο ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ για πολύ παχείς ιστούς 
(γαστρεκτομές). Η προώθηση του πύρου ασφάλισης να ρυθμίζεται απο 
τον χειρουργό για αποφυγή τραυματισμού των ιστών. Τα εργαλεία να 
εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αιμόσταση, διαθέτοντας ειδικό 
μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε  οποιαδήποτε τιμή 
μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm για λεπτούς ιστούς, 
1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς ιστούς και 2.5mm για 
πάρα πολύ παχείς ιστούς. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 
συρραφή αγγειακών ιστών, να φέρουν κλιπ τα οποία θα κλείνουν 
αυστηρά στο 1mm.το συρραπτικό εργαλείο  να έχει μήκος συρραφής 
30mm
Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με 
μέγιστο ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ για πολύ παχείς ιστούς 
(γαστρεκτομές). Η προώθηση του πύρου ασφάλισης να ρυθμίζεται απο 
τον χειρουργό για αποφυγή τραυματισμού των ιστών. Τα εργαλεία να 
εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αιμόσταση, διαθέτοντας ειδικό 
μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε  οποιαδήποτε τιμή 
μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm για λεπτούς ιστούς, 
1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς ιστούς και 2.5mm για 
πάρα πολύ παχείς ιστούς. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 
συρραφή αγγειακών ιστών, να φέρουν κλιπ τα οποία θα κλείνουν 
αυστηρά στο 1mm.το συρραπτικό εργαλείο  να έχει μήκος συρραφής 
60mm
Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με 
μέγιστο ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ για πολύ παχείς ιστούς 
(γαστρεκτομές). Η προώθηση του πύρου ασφάλισης να ρυθμίζεται απο 
τον χειρουργό για αποφυγή τραυματισμού των ιστών. Τα εργαλεία να 
εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή αιμόσταση, διαθέτοντας ειδικό 
μηχανισμό ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε  οποιαδήποτε τιμή 
μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς ιστούς, 1,5mm για λεπτούς ιστούς, 
1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm για παχείς ιστούς και 2.5mm για 
πάρα πολύ παχείς ιστούς. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 
συρραφή αγγειακών ιστών, να φέρουν κλιπ τα οποία θα κλείνουν 
αυστηρά στο 1mm.το συρραπτικό εργαλείο  να έχει μήκος συρραφής 
90mm
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78.4 15 200 15007409

79 30 300 15004008

82 5 200 15006005

83 5 50 15006009

84 5 50 15006009

85 5 50 15006006

86 5 50 15006007

87 50 600 15005006

Aνταλλακτικές κασσέτες σε όλα τα μεγέθη για αυτόματα ευθύγραμμα 
επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με μέγιστο ύψος ποδός 
ανοιχτού κλιπ για πολύ παχείς ιστούς (γαστρεκτομές). Η προώθηση του 
πύρου ασφάλισης να ρυθμίζεται απο τον χειρουργό για αποφυγή 
τραυματισμού των ιστών. Τα εργαλεία να εξασφαλίζουν την μέγιστη 
δυνατή αιμόσταση, διαθέτοντας ειδικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους 
κλειστού κλιπ σε  οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1mm για πολύ λεπτούς 
ιστούς, 1,5mm για λεπτούς ιστούς, 1,8mm  για ενδιάμεσους ιστούς, 2mm 
για παχείς ιστούς και 2.5mm για πάρα πολύ παχείς ιστούς. Τα εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για συρραφή αγγειακών ιστών, να φέρουν κλιπ τα 
οποία θα κλείνουν αυστηρά στο 1mm.

Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με ελικοειδή κλιπς τιτανίου και 
δυνατότητα αφαίρεσής τους με το ίδιο εργαλείο

Ενδοσκοπική ραπτομηχανή επαναφορτιζόμενη με διάφορες κεφαλές 
φορτωμένες με ράμμα και ενσωματωμένη βελόνα. Να δέχεται 
τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά  είδη ράμματος και να έχει εύκαμπτο 
ενεργό άκρο.
Κεφαλές της ανωτέρω ενδοσκοπικής ραπτομηχανής, σε μέγεθος 0 με μη 
απορροφήσιμο ράμμα
Κεφαλές της ανωτέρω ενδοσκοπικής ραπτομηχανής, σε μέγεθος 2-0 με 
μη απορροφήσιμο ράμμα
Κεφαλές της ανωτέρω ενδοσκοπικής ραπτομηχανής, σε μέγεθος 0 με  
απορροφήσιμο ράμμα
Κεφαλές της ανωτέρω ενδοσκοπικής ραπτομηχανής, σε μέγεθος 2-0 με  
απορροφήσιμο ράμμα

Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής veress αποτελούμενο από: Ένα 
τροκάρ και δύο κάνουλες 5-11mm με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού 
αμφίπλευρης κοπής, με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα (όχι 
προσαρμοζόμενο) και βαλβίδα CO2 τριών δρόμων, Ένα τροκάρ και δύο 
κάνουλες 5mm με τα ως άνω χαρακτηριστικά, Μια βελόνη veress 12 cm, 
Μια λαβίδα σύλληψης ατραυματική, Μια λαβίδα σύλληψης ισχυρή, 
θυριδωτή, Ένα ντισεκτέρ, Ένα ψαλίδι κυρτό, Μια συσκευή πλύσης-
αναρρόφησης, Έναν ενδοσκοπικό σάκο συλλήψεως παρασκευασμάτων 
διαμέτρου 10mm με ένδειξη κατέυθυνσης ανοίγματος του σάκου, 
πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα και ράμμα περίπαρσης, Ένα 
εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10mm με κλιπ τιτανίου, 
μεγέθους M/L, με δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και 
τοποθέτησης του κλιπ)
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89 10 4500 15005016

Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής hasson αποτελούμενο από: Ένα 
τροκάρ 5-11mm με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης 
κοπής, με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα (όχι προσαρμοζόμενο) 
και βαλβίδα CO2 τριών δρόμων, Ένα τροκάρ και δύο κάνουλες 5mm με 
τα ως άνω χαρακτηριστικά, Ένα τροκάρ τύπου hasson, Μια λαβίδα 
σύλληψης ατραυματική, Μια λαβίδα σύλληψης ισχυρή, θυριδωτή, Ένα 
ντισεκτέρ, Ένα ψαλίδι κυρτό, Μια συσκευή πλύσης-αναρρόφησης, Έναν 
ενδοσκοπικό σάκο συλλήψεως παρασκευασμάτων διαμέτρου 10mm με 
ένδειξη κατέυθυνσης ανοίγματος του σάκου, πλήρες περιμετρικό 
μεταλλικό έλασμα και ράμμα περίπαρσης, Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής 
απολίνωσης διαμέτρου 10mm με κλιπ τιτανίου, μεγέθους M/L, με δύο 
ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ)

Σετ λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής αποτελούμενο από: Μια 
βελόνη veress 12 cm, Ένα τροκάρ και τρεις κάνουλες 5-12mm με αιχμηρό 
άκρο σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής, με ενσωματωμένο 
αυτόματο μετατροπέα (όχι προσαρμοζόμενο) και βαλβίδα CO2 τριών 
δρόμων, Ένα πλήρες τροκάρ 5mm με τα ως άνω χαρακτηριστικά, Ένα 
πλήρες τροκάρ 10-15mm, Μια λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και 
διατομής αγγείων έως και 7 ΜΜ, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου 
απολίνωσης, χειροδιακόπτη, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή 
σκανδάλη μηχανικής κοπής, με ευθείς σιαγώνες  ατραυματικού άκρου, 
μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm, Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας 
συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, 
δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι, το οποίο μπορεί να 
δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με ενσωματωμένο ενισχυτικό 
της γραμμής συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή 
συρραφής,  σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα 
κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, Τέσσερις ανταλλακτικές κεφαλές 
για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και 
αναστόμωσης, αρθρούμενες, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα και 
απορροφήσιμη μεμβράνη ενίσχυσης της γραμμής συρραφής, σε μέγεθος 
συρραφής 60 mm και κλιπ ύψους 3,5mm για κανονικούς ιστούς, Τρεις 
ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, αρθρούμενες, με ενσωματωμένη κοπτική 
λάμα και απορροφήσιμη μεμβράνη ενίσχυσης της γραμμής συρραφής, 
σε μέγεθος συρραφής 60 mm και κλιπ ύψους 4,8mm για παχείς ιστούς
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90 5 4500 15005010

91 10 4500 15005009

Σετ λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής για χρήση με το σύστημα 
Ρομποτικής Χειρουργικής αποτελούμενο από: Ένα τροκάρ  5-12mm με 
αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής, με 
ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα (όχι προσαρμοζόμενο) και 
βαλβίδα CO2 τριών δρόμων, Ένα τροκάρ 10-15mm, Ένα ενδοσκοπικό 
εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις 
άρθρωσης, δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι, το οποίο 
μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με ενσωματωμένο 
ενισχυτικό της γραμμής συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε 
γραμμή συρραφής,  σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με 
νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, Τέσσερις ανταλλακτικές 
κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και 
αναστόμωσης, αρθρούμενες, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα και 
απορροφήσιμη μεμβράνη ενίσχυσης της γραμμής συρραφής, σε μέγεθος 
συρραφής 60 mm και κλιπ ύψους 3,5mm για κανονικούς ιστούς, Τρεις 
ανταλλακτικές κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης, αρθρούμενες, με ενσωματωμένη κοπτική 
λάμα και απορροφήσιμη μεμβράνη ενίσχυσης της γραμμής συρραφής, 
σε μέγεθος συρραφής 60 mm και κλιπ ύψους 4,8mm για παχείς ιστούς

Σετ λαπαροσκοπικής γαστρικής παράκαμψης αποτελούμενο από: Μια 
βελόνη veress 12 cm, Ένα τροκάρ και τέσσερις κάνουλες 5-12mm με 
αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής, με 
ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα (όχι προσαρμοζόμενο) και 
βαλβίδα CO2 τριών δρόμων, Ένα τροκάρ και δύο κάνουλες 5mm με τα ως 
άνω χαρακτηριστικά, Μια λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και 
διατομής αγγείων έως και 7 ΜΜ, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου 
απολίνωσης, χειροδιακόπτη, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή 
σκανδάλη μηχανικής κοπής, με ευθείς σιαγώνες  ατραυματικού άκρου, 
μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm, Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας 
συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, 
δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι, το οποίο μπορεί να 
δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με ενσωματωμένο ενισχυτικό 
της γραμμής συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή 
συρραφής,  σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα 
κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, Έξι ανταλλακτικές κεφαλές για 
ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, 
αρθρούμενες, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα και απορροφήσιμη 
μεμβράνη ενίσχυσης της γραμμής συρραφής, σε μέγεθος συρραφής 60 
mm και κλιπ ύψους 3,5mm για κανονικούς ιστούς, Δύο ανταλλακτικές 
κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και 
αναστόμωσης, αρθρούμενες, σε μέγεθος συρραφής 60mm και κλιπ 
ύψους 2,5mm για αγγειακούς ιστούς, Μία ανταλλακτική κεφαλή για 
ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, 
αρθρούμενη, σε μέγεθος συρραφής 45mm και κλιπ ύψους 3,5mm για 
κανονικούς ιστούς
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92 5 4500 15005023

93 2 1500 15005024

94.1 5 150 15007410

94.2 5 150 15007004

94.3 5 150 15007003

94.4 10 150 15007008

94.5 10 150 15007009

94.6 5 150 15007411

94.7 5 150 15007412

95.1 5 70 15007413

Σετ λαπαροσκοπικής γαστρικής παράκαμψης για χρήση με το σύστημα 
Ρομποτικής Χειρουργικής αποτελούμενο από: Ένα τροκάρ 5-12mm με 
αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής, με 
ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα (όχι προσαρμοζόμενο) και 
βαλβίδα CO2 τριών δρόμων, Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας 
συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, 
δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος με το ένα χέρι, το οποίο μπορεί να 
δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με ενσωματωμένο ενισχυτικό 
της γραμμής συρραφής, με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή 
συρραφής,  σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα 
κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, Έξι ανταλλακτικές κεφαλές για 
ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, 
αρθρούμενες, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα και απορροφήσιμη 
μεμβράνη ενίσχυσης της γραμμής συρραφής, σε μέγεθος συρραφής 60 
mm και κλιπ ύψους 3,5mm για κανονικούς ιστούς, Δύο ανταλλακτικές 
κεφαλές για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και 
αναστόμωσης, αρθρούμενες, σε μέγεθος συρραφής 60mm και κλιπ 
ύψους 2,5mm για αγγειακούς ιστούς, Μία ανταλλακτική κεφαλή για 
ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, 
αρθρούμενη, σε μέγεθος συρραφής 45mm και κλιπ ύψους 3,5mm για 
κανονικούς ιστούς

Σετ λαπαροσκοπικής μίας οπής, αποτελούμενο από: Μία αφρώδη 
εύκαμπτη πύλη εισόδου με 3 τροκάρ 5mm και 1 τροκάρ 12mm με 
ενσωματωμένο συνδετικό αερίου, Ένα ενδοσκοπικό κλιπ 5mm 
λειτουργίας 2 φάσεων (φόρτισης-πυροδότησης), Ένα σετ ενδοσκοπικών 
λαβίδων, με δυνατότητα πλήρους περιστροφής και άρθρωσης 
τουλάχιστον 75 μοιρών για χρήση με το ένα χέρι, αποτελούμενο από: 
ντισεκτέρ, με υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας, ψαλίδι, με υποδοχή 
μονοπολικής διαθερμίας, συλλήψεως, ισχυρή με δόντια και μηχανισμό 
καστάνιας, hook, με υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας και κουμπί 
ενεργοποίησης

Συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 30mm  για 
αγγειακούς ιστούς.
Συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 30mm  για 
κανονικους ιστούς.
Συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 30mm  για 
παχείς ιστούς.
Συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 60mm  για 
κανονικους ιστούς.
Συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 60mm  για 
παχείς ιστούς.
Συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 90mm  για 
κανονικους ιστούς.
Συρραπτικά εργαλεία, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 90mm  για 
παχείς ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 1, μήκους συρραφής 30mm  για αγγειακούς ιστούς.
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95.2 5 70 15007414

95.3 5 70 15007416

95.4 10 70 15007417

95.5 10 70 15007415

95.6 5 70 15007418

95.7 5 70 15007419

96 5 300 15007060

97.1 5 200 15007420

97.2 10 200 15007071

97.3 10 200 15007071

97.4 10 200 15007071

97.5 10 200 15007078

97.6 5 200 15007081

97.7 5 200 15007082

98.1 5 100 15007421

98.2 10 100 15007091

98.3 10 100 15007091

98.4 10 100 15007078

98.5 10 100 15007098

98.6 5 100 15007101

98.7 5 100 15007102

99.1 Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, διαμέτρου 21 έως 22mm 2 300 15007422
99.2 Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, διαμέτρου 25 έως 26mm 2 300 15007049
99.3 Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, διαμέτρου 28 έως 29mm 5 300 15007050

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 1, μήκους συρραφής 30mm  για κανονικους ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 1, μήκους συρραφής 30mm  για παχείς ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 1, μήκους συρραφής 60mm  για κανονικους ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 1, μήκους συρραφής 60mm  για παχείς ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 1, μήκους συρραφής 90mm  για κανονικους ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα συρραπτικά εργαλεία , ευθείας συρραφής, 
του α/α 1, μήκους συρραφής 90mm  για παχείς ιστούς.
Σετ αιμορροϊδεκτομής με ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα

Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, μήκους συρραφής 55 ή 
60mm για αγγειακούς ιστους
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, μήκους συρραφής 55 ή 
60mm  για κανονικους ιστούς.
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, μήκους συρραφής 55 ή 
60mm  για παχείς ιστούς.
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, μήκους συρραφής 75 ή 
80mm  για κανονικους ιστούς.
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, μήκους συρραφής 75 ή 
80mm  για παχείς ιστούς.
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, μήκους συρραφής 100mm  
για κανονικους ιστούς.
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, μήκους συρραφής 100mm  
για παχείς ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 10, μήκους συρραφής 55 ή 60mm για αγγειακούς ιστους
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 10, μήκους συρραφής 55 ή 60mm  για κανονικους ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 10, μήκους συρραφής 55 ή 60mm  για παχείς ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 10, μήκους συρραφής 75 ή 80mm  για κανονικους ιστούς.

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 10, μήκους συρραφής 75 ή 80mm  για παχείς ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 10, μήκους συρραφής 100mm  για κανονικους ιστούς.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής 
ιστών, του α/α 10, μήκους συρραφής 100mm  για παχείς ιστούς.
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99.4 Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, διαμέτρου 31 έως 32mm 5 300 15007356
99.5 Εργαλεία κυκλικής αναστόμωσης, διαμέτρου 33 έως 34mm 5 300 15007051

100.1 10 50 15002004
100.2 10 50 15002042
100.3 10 50 15002042
101 10 50 15002042
102

102.1 10 50 15002058
102.2 10 50 15002042
102.3 10 50 15002042

103.1 20 10 15001002
103.2 10 10 15001001

104 1 100 15004014

Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού διαμέτρου 5mm
Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού διαμέτρου 5-11mm
Τροκάρ με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού διαμέτρου 5-12mm
Τροκάρ τύπου Hasson μεγέθους 5–12 mm

Τροκάρ με ατραυματικό άκρο  διαμέτρου 5mm
Τροκάρ με ατραυματικό άκρο  διαμέτρου 5-11mm
Τροκάρ με ατραυματικό άκρο  διαμέτρου 5-12mm

Βελόνες πνευμοπεριτοναίου μήκους 120mm
Βελόνες πνευμοπεριτοναίου μήκους 150mm
Ενδοσκοπικό  εργαλείο  απολίνωσης αγγείων 10 mm με  κλιπ μεσαίου-
μεγάλου μεγέθους:
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