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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
«ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 1)ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 09001001      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ                     
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ                                                                                         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
2) ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 09001002      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ                    
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ                                                                                                                        
                                                                                 
                     ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ    
                           
1.Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένες κα σε ατομική συσκευασία               

2. Να διαθέτουν αιχμηρό ατραυματικό άκρο και εργονομική λαβή για εύκολη 

διείσδυση στο οστούν.                                                       

3. Το άκρο της βελόνας να έχει τέτοια επεξεργασία, έτσι ώστε να συγκρατεί τις   

οστικές δοκίδες.                                                         

4. Να διαθέτουν πρόσθετο στυλεό για την αφαίρεση του δείγματος και κάλυμμα  

προστασίας των χρηστών από τραυματισμούς κατά την αφαίρεση του δείγματος    

από τη βελόνη.                                                               

5. Να μπορούν να εφαρμόζουν κοινές σύριγγες μιας χρήσεως για τη λήψη μυελού  

των οστών.                                                                   

6. Η ποιότητα των μεταλλικών και πλαστικών τμημάτων να είναι τέτοια ώστε να  

αντέχει σε υψηλές  πιέσεις καθώς και στη διείσδυση σε οστό χωρίς να σπάνε   ή να 

λυγίζουν.                                                               

7. Να διατίθενται σε πάχος από 7 έως 13 G και μήκος από 10-15 εκατοστά .        

8. Οι βελόνες θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου, να έχουν έγκριση  

κυκλοφορίας της Ε.Ε CE και να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.         

---------------------------------------------------------------------
----------- 

3)ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 09001003         ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ                     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------  
Οι βελόνες βιοψίας ήπατος θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:  
 

1. Να είναι τύπου MENGHINI, με ενσωματωμένη σύριγγα των 10cc, 

αποσυμπίεσης      θάλαμο και δυνατότητα λήψης τεμαχίου με αρνητική πίεση 

κενού.               

2. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένες και σε ατομική συσκευασία.             
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3. Να διαθέτουν αιχμηρό ατραυματικό άκρο και εργονομική λαβή για εύκολη  

διείσδυση στο δέρμα και το ήπαρ, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη τομή του 

δέρματος.                                                              

4. Η ποιότητα των μεταλλικών και πλαστικών τμημάτων των βελονών να είναι  

τέτοια ώστε να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις, χωρίς να σπάνε ή να λυγίζουν. 

5. Να διατίθενται σε πάχος από 16 έως 19 G και μήκος από 7-9 εκατοστά.         

6. Οι βελόνες θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου, να έχουν έγκριση    

κυκλοφορίας της Ε.Ε CE και να είναι  πιστοποιημένες κατά ISO 9001.   

7.  Να προσφέρονται σε σετ που συμπεριλαμβάνει νυστέρι με αιχμηρό άκρο και 

πλαστική λαβή. 

8.  Να προσφέρονται σε σετ που συμπεριλαμβάνει σύριγγα με δυνατότητα 

σταθερής αρνητικής πίεσης.                                                              

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------                                                                     
 4) ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 09001004      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ                               
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------                                                              
                                                                                

1. Το όλο σύστημα να είναι μίας χρήσεως, αποστειρωμένο και να φέρεται σε  

ατομική  συσκευασία.                                                              

2. ΄Ολα τα τμήματα του μηχανισμού να είναι κατασκευασμένα από υλικό 

ανθεκτικό     άθραυστο και άκαμπτο.                                                       

3. Το άκρο της βελόνης να είναι ατραυματικό.                                   

4. Η λαβή του συστήματος να είναι εργονομική                                   

5. Ο μηχανισμός λειτουργίας να είναι αυτοματοποιημένος                         

6. Το όλο σύστημα (λαβή, βελόνη κλπ) να φέρεται σε ενιαίο σύνολο εκ 

κατασκευής. Να μη φέρονται δηλαδή ως μεμονωμένα και ανεξάρτητα τμήματα 

ώστε να μη χρειάζονται συναρμολόγηση κατά τη χρήση τους.                         

7. Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας με αντίστοιχη ένδειξη.           

8. Η βελόνη να φέρει σε όλο το μήκος της εμφανή ένδειξη ανά εκατοστό του 

μέτρου για τη δυνατότητα εκτίμησης του μήκους  της βελόνας που εισέρχεται 

στο σώμα του ασθενούς.                                                      

9. Οι βελόνες να διατίθενται σε μήκος 15 ,18 και  21 cm και σε πάχος 16 και 18 

G.    

10. To σύστημα να προέρχεται από αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής, να  

υπάρχει έγκριση κυκλοφορίας της Ε.Ε. CE και πιστοποίηση κατά ISO 9001.      

 
 5) ΚΩΔΙΚΟΣ   : Γ 09002001      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ       
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ                                                                                                                  
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1. Να είναι μίας χρήσεως, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία                 

2. Να έχουν αιχμηρό ατραυματικό άκρο                                           

3. Να μπορούν να εφαρμόζουν κοινές σύριγγες μίας χρήσεως                       

4. Να έχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους με ειδική διαγράμμιση και  

stopper βάθους                                                          

5. Να είναι εργονομικές, εύχρηστες και ασφαλείς                                

6. Να διατίθενται σε μεγέθη 15G και μήκος 1-7,5 εκατοστά                       

7. Για την περίπτωση παρακέντησης λαγονίου απαιτείται ειδική βελόνα 14 ή 15 

G μήκους 2,5-9 cm                                                        

8. Η ποιότητα των μεταλλικών και πλαστικών μερών να είναι τέτοια, ώστε να 

αντέχουν τις υψηλές πιέσεις για τη διείσδυση στο οστούν χωρίς να σπάνε ή 

να λυγίζουν.                                                               

9. Να έχουν σήμανση CE, πιστοποίηση κατά ISO 9001, έγκριση κυκλοφορίας 

στην ΕΕ.                                                                         

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
                                                                      
 6)ΚΩΔΙΚΟΣ     : Γ 09002004      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ       
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΙΚΟ   ΔΙΑΦΑΝΕΣ   ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 
ΤΥΠΟΥ QUINKE BEVER ΟΛΑ ΤΑ  ΝΟΥΜΕΡΑ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ                                                                             

 
Για την εύκολη και ασφαλή εισαγωγή της βελόνης, απαιτούνται κατάλληλα υλικά και 

ειδική κατασκευή.                                                              

1. Βελόνη από ειδικό ανοξείδωτο ατσάλι.                                         

2. Επικάλυψη βελόνης και άκρου του στυλεού της με πολυπροπυλένιο.               

3. Προσαρμογή στη βάση βελόνης/επικάλυψης, με εποξική ρητίνη                   

   Για την ατραυματική προσπέλαση της μήνιγγας:                                   

4. Λοξοτομή τύπου Quinke (Quinke bevel), στο ελεύθερο άκρο της βελόνης         

   Για την πρόληψη του φαινομένου βιοψίας:                                        

5. Ειδική ρύθμιση βελόνης/στυλεού στο επιστόμιο της βελόνης που να βοηθά στο 

σωστό προσανατολισμό της βελόνης.                   

6. Επιστόμιο ημιδιαφανές, ελεύθερο σιλικόνης (καμία παρενέργεια) ώστε να 

διακρίνεται η εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού.             

7. Το επιστόμιο να εξασφαλίζει καλή στήριξη της βελόνης  και τη θέση του στυλεού                       

    Για λόγους αποστείρωσης:                                                       

8. Οι βελόνες να είναι μιας χρήσης                                             
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9 . Η συσκευασία να είναι από ισχυρό υλικό και ασφαλής, κολλημένη ώστε να 

εξασφαλίζεται η στειρότητα του υλικού     

10. Να έχουν σήμανση CE                                                         

     Μεγέθη                                                                         

     Όσον αφορά το διαμέτρημα (εύρος βελόνης)                                       

11.Να είναι διαθέσιμα νούμερα 18G έως 29G  (3 1/2 ίντσες)                                     

12.Τα πολύ λεπτά μεγέθη, δηλ. Νο 25G, 27G, 29G, να διαθέτουν ενσωματωμένο  

οδηγό   προώθησης  (ιntroduser)                                                              

13.΄Οσον αφορά το μήκος: να  διατίθενται και σε μεγαλύτερο μήκος έως 127mm.  

 
 7)ΚΩΔΙΚΟΣ : 09001014         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. :ΤΕΜ.               
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ                                                

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 
Βελόνες για κατευθυνόμενη βιοψία, ανταλλακτικές τύπου TRU CUT. Να είναι μίας 

χρήσης, να ενσωματώνονται σε ειδικό μεταλλικό πιστόλι πολλαπλών χρήσεων (PRO-

MAG ULTRA). Να διαθέτουν tip άριστα λιασμένο ώστε να είναι ατραυματικές και να 

φέρουν στυλεό με 19mm  εγκοπή για ικανοποιητική ποσότητα και ποιότητα 

δείγματος. Να διαθέτουν MARK (διαβάθμιση) ανά εκατοστό και ECHOGENIC TIP, 

για καθοδηγούμενη βιοψία. Να προσφέρονται σε διαμέτρους 14, 16, 18, 20G και σε 

μήκη 10, 16, 20cm. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
Μεταλλικό πιστόλι βιοψίας πολλαπλών χρήσεων με ασφάλεια. Να διαθέτει δύο 

σκανδάλες ενεργοποίησης (μία εμπρός, μία πίσω) έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα 

χρήσης με το ένα χέρι. Να έχει την ιδιότητα διπλής όπλισης η οποία δίνει το 

πλεονέκτημα της αφαίρεσης του δείγματος χωρίς να αφαιρεθεί η βελόνα από το 

πιστόλι. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 250gr. Να είναι μεγάλης ισχύος για να 

επιτυγχάνονται μεγάλες ταχύτητες έτσι ώστε να διασφαλίζεται τέλεια λήψη δείγματος.  

 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ :   09008021        ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.      :   ΤΕΜ.                        
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ CHIBA 

 
Βελόνες τύπου CHIBA, MCN. Να είναι μίας χρήσης, ατραυματικές, εύχρηστες και 

εύκαμπτες. Να διατίθενται με MARK (διαβάθμιση) ανά εκατοστό και STOPPER 

(μετρητή βάθους). Να προσφέρονται σε διαμέτρους 18, 20, 22G και σε μήκη 9, 15, 

20cm.  

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1) 

 

2)  

 

3) 

  
4) 
 
 
5)                         




